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CAPA
POLÍTICA
Helder de Jesus Dias

A escola de Atenas, 1509. Stanza dela
Segnatura Museus Vaticanos

Rafael era filho de Giovanni Santi,
poeta (escreveu uma Crônica famosa em
rima) e também pintor para a corte de
Mântua. Quando o nascimento de Rafael,
ele dirigia um famoso estúdio em Urbino.
Giovanni ensinou seu filho a pintar e o
introduziu à corte humanista de Urbino,
que, ao final do século XV, havia se
tornado um dos mais ativos centros
culturais da Itália, sob a regência de
Federico da Montefeltro, falecido sete
meses antes do nascimento de Rafael. Lá,
Rafael pode conhecer os trabalhos de
Pauolo Uccelo, Luca Signorelli e Melozzo
de Forti. Precoce, aos dezessete anos (em
1500) Rafael já era considerado um
mestre. Ele começou a ser chamado de o
Príncipe dos Pintores. Nos 12 anos
seguintes, Rafael nunca deixou Roma que
passou a ser sua segunda nação.
Trabalhou principalmente para Júlio II e
seu sucessor, Leão X (filho de Lorenzo de
Medici). Ao final do ano de 1508, ele
começou a decoração dos apartamentos
de Júlio no Vaticano, os quais, na visão do
papa, eram destinados a glorificar o poder
da Igreja Romana através da justificação
do Humanismo e do Neoplatonismo. Uma
série
de
obras-primas,
como
a Disputa (ou Discussão do Santíssimo
Sacramento) e a Escola de Atenas,
pintados na Stanza della Segnatura, o
tornou o artista mais procurado da cidade.
Nos doze anos em que permaneceu nessa
cidade incumbiu-se de numerosos projetos
de envergadura, nos quais deu mostras de
uma imaginação variada e fértil. Dos
afrescos do Vaticano, os mais importantes
são a "Disputa" (ou "Discussão do
Santíssimo Sacramento") e a "Escola de
Atenas", ambos pintados na Stanza della
Segnatura. O primeiro, que mostra uma
visão celestial de Deus, seus profetas e
apóstolos a encimar um conjunto de
representantes da igreja, equipara a vitória
do catolicismo à afirmação da verdade. Já
a "Escola de Atenas" é uma alegoria
complexa do conhecimento filosófico
profano. Mostra um grupo de filósofos de
várias épocas históricas ao redor
de Aristóteles e Platão,
ilustrando
a
continuidade histórica do pensamento
platônico.
Fonte:
Wikipedia,
acessado
em
10/12/2015,
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rafael
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A política é instrumento utilizado pelo ser humano desde a
antiguidade. Apenas relembrando a origem de palavra remonta a
Grécia Antiga, derivando de “POLITIKOS”, que por sua vez, se
originou a partir da palavra “polites”, que quer dizer “cidadão”,
originário de “polis”, traduzido por “cidade”. Hoje a política tem como
definição ser a arte ou a ciência de governar, segundo a primeira
definição trazida pelo dicionário on line Michaelis do uol, disponível
em http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=politica.
Para a maioria das pessoas, contudo, a política está sempre ligada
ao PODER. Platão e Aristóteles estudam a política em condições
distintas, mas ambos se preocupam em posicionar a política ao
sentido de poder dirigido ao governo do cidadão para o bem comum,
deixando claro que o poder deve ser direcionado ao cidadão de
forma justa. A racionalidade de Platão cria uma política que serve de
comando aos militares e as classes econômicas visando a unicidade
da cidade, do Estado. Aristóteles trata a política como um bem
participável, não partilhável, mas se preocupa na utilização desse
poder de forma justa e com isonomia jurídica, garantindo a todos a
partilha dos bens e direitos do Estado.
A política brasileira está afundada numa crise absoluta, coberta
com o manto da busca por uma justiça dilacerada e despropositada,
utilizando mecanismos inconstitucionais, mas que vêm sendo
aplaudidos, pois, a causa é nobre: a punição de corruptos, de
bandidos. Vale a ilegalidade das ações praticadas tudo com base na
velha teoria de que “os fins justificam os meios”.
A política deveria ser exatamente o oposto dessa demonstração
de força entre os políticos, uns contra os outros. O político deveria
exercer política, o que significa que deveria estar praticando ações
que promovam o bem comum, o bem da sociedade que representam
e não a sobreposição de poder sobre poder na busca por dinheiro ou
por mais poder.
A política está em crise, não por causa dos políticos estarem
roubando ou serem corruptos, a política está em crise por que seu
conceito se perdeu, como a maioria dos conceitos morais e éticos.
São conceitos que estão a cada dia mais distantes e dos quais as
pessoas presam por declarar conhecer, observar e até ser, mas no
fundo, os deixam numa prateleira, guardados, a espera para serem
apresentados. Contudo, no dia a dia, usam-se a dissimulação, a
mentira e a hipocrisia.
Assim, as ações ilegais e inconstitucionais não servirão senão de
exemplo daquilo que é errado, daquilo que não se deve fazer. A
ilegalidade justifica a causa alheia, mas quando ela é utilizada contra
nossos parentes ou entes queridos, ela é INJUSTA, salgada e
desmedida.
Precisamos relembrar a definição da política e os conceitos
morais e éticos que a norteiam e partir para uma re-politização de
nossos cidadãos. O Estado precisa de políticos que pratiquem
política e para isso precisamos criar cidadãos.
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APRESENTAÇÃO

A Revista Santa Rita é uma publicação eletrônica multidisciplinar da Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas Santa Rita de Cássia que visa o desenvolvimento
e a democratização do acesso ao conhecimento científico. O engajamento dos professores
tem sido fundamental para o aprimoramento da Revista Santa Rita e construção de um
veículo essencial para a formação de nossos alunos.
O primeiro artigo desta edição trata de uma análise da prática dos professores
universitários do curso de Pedagogia da FACEDI realizada em 2014. A Doença
Meningocócica (DM) é um grave problema de saúde pública podendo ocasionar surtos e
epidemias em qualquer país do mundo, devido a sua evolução rápida e alta letalidade, ela é
apresentada e ações da saúde são discutidas no segundo artigo.
A Educação Alimentar e Nutricional é tratada no terceiro artigo como uma estratégia
preconizada por políticas públicas em alimentação e nutrição, com o intuito de modificar
práticas alimentares inadequadas, principalmente neste grupo vulnerável de crianças com
Paralisia Cerebral.
No quarto artigo destaca-se o pensamento de Nietzsche sobre a educação que já
passava por uma crise. Os estabelecimentos de ensino, eram objetos de crítica, o seu
projeto educacional é discutido, o qual se apresenta como um paliativo em face da crise na
educação, a consequente decadência que a cultura está sendo submetida, assim como o
Direito Constitucional à Educação, no âmbito brasileiro.
O ensaio aborda a questão da dignidade da pessoa, posicionando o homem como um
fim em si mesmo e não como meio para se atingir algum objetivo ou fim.
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Doutora em Educação
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RESUMO
Analisa a prática dos professores universitários do curso de Pedagogia da
Faculdade de Educação de Itapipoca (FACEDI), as inter-relações da formação com a
constituição da identidade docente do corpo de estudantes da Universidade Estadual
do Ceará. Ao longo desta pesquisa, são trazidas discussões acerca dos seguintes
enfoques: a formação de professores com base na reflexão sobre suas práxis; a
prática docente vista como campo de transformação social; a relevância da
valorização do ofício docente na atual realidade educacional brasileira. A revisão de
literatura deste texto está fundamentada na contribuição teórica de autores que
discutem a formação de professores no Brasil e em Portugal. Esta investigação,
realizada em 2014, é ancorada no materialismo histórico-dialético e se pauta na
abordagem qualitativa. Foram aplicados questionários como procedimento de coleta
de dados, dirigidos a professores egressos do curso de Pedagogia, que atuam na
Educação Infantil ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em diversos municípios
da região Norte do Estado do Ceará, dentre eles: Miraíma, Amontada, Trairi, Tururu,
Itapipoca e Uruburetama. Ante da análise dos dados, resta comprovado o fato de que
a práxis docente dos formadores se revelou como condicionante de relevo para a
formação dos discentes pesquisados.
Palavras-chave: Prática Docente. Professor Universitário. Formação de Professores.
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Introdução
Ninguém poderá ser um bom professor
sem dedicação, sem preocupação com o
próximo, sem amor num sentido amplo. O
professor passa aquilo que ninguém pode
tirar de alguém, que é o conhecimento.
(SERBINO, 1998, p. 240).

O trabalho docente, como autores da
epígrafe se referem (1998), necessita de um
cuidado próprio do educador, do amor
necessário ao ato de transmitir seus saberes
a outros, em um motor contínuo de formar-se
educador no exercício da profissão.
Buscamos na pesquisa compreender as
interfaces da prática dos professores
universitários do curso de Pedagogia da
Faculdade de Educação de Itapipoca
(FACEDI) com a formação docente dos
educandos da Universidade Estadual do
Ceará (UECE), instituição a que pertence a
citada Faculdade, analisando as interrelações entre formação e a constituição da
identidade docente.
Vimos que, nos últimos 30 anos os cursos
de pedagogia no Brasil passaram por
profundas mudanças estruturais em suas
legislações e regimentos, com as reformas
na realidade educacional brasileira. A
existência de leis, planos ou metas para a
educação não asseguram seu sucesso no
cotidiano da sala de aula. Se virmos saber o
prisma investigativo o cenário atual da
educação no ensino superior, notaremos que
estas leis não asseguraram muitas
mudanças efetivas na prática formativa do
educador, mas o surgimento destas induziu,
de certa forma, um amplo debate sobre a
problemática da formação. Assim, “O marco
histórico de detonação do movimento pela
reformulação dos cursos de formação do
educador foi a I Conferência Brasileira de
Educação realizada em São Paulo em 1980,
abrindo-se o debate nacional sobre o curso
de pedagogia e os cursos de licenciatura”.
(LIBÂNEO e PIMENTA, 1999, p. 240).
Mencionada
Conferência
pode
ser
percebida a preparação para o necessário
debate sobre a formação do educador
brasileiro. De toda forma, as propostas do
movimento
não
despertaram
efetivas
mudanças na forma de perceber o curso de
Pedagogia na estruturação da formação dos
educadores.
Foi
somente
com
a
regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/1996,
que outras atitudes passaram a ser tomadas
ISSN 1980-1742

no concernente a formação de professores.
Ao levar em consideração o que propõe e
delimita a LDB (9.394/1996), se comparada a
Lei Nº 5.692/1971 (2º LDB), publicada
durante o regime militar pelo presidente
Emílio Garrastazu Médici, com 88 artigos,
podemos asseverar que houve mudanças
significativas nas políticas educacionais no
País (Mesmo que não tenham sido
efetivadas de fato no sistema escolar).
(BRASIL, 1996; 1971).
Obtivemos muitos ganhos no tocante à
reformulação do referido curso, em especial
sobre a valorização dos processos formativos
dos pedagogos e o reconhecimento da
atividade docente como um processo
pedagógico estabelecido nas relações
sociais. No Artigo 2º, § 1º, da Resolução
CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006
(BRASIL, 2006), que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de
Graduação em Pedagogia, licenciatura,
podemos observar:
2º As Diretrizes Curriculares para o curso de
Pedagogia aplicam-se à formação inicial para o
exercício da docência na Educação Infantil e
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos
cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal,
e em cursos de Educação Profissional na área
de serviços e apoio escolar, bem como em
outras áreas nas quais sejam previstos
conhecimentos pedagógicos.
§ 1º Compreende-se à docência como ação
educativa e processo pedagógico metódico e
intencional, construído em relações sociais,
étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam
conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia,
desenvolvendo-se
na
articulação
entre
conhecimentos científicos e culturais, valores
éticos e estéticos inerentes a processos de
aprendizagem, de socialização e de construção
do conhecimento, no âmbito do diálogo entre
diferentes visões de mundo.

Há, contudo, muitas outras batalhas no
tocante à valorização profissional melhores
salários, regulamentação do plano de cargos
e carreira do magistério, nacionalmente,
dentre outras reivindicações que fazem parte
da pauta dos mais importantes movimentos
sociais em favor da educação e do professor
brasileiro. Neste artigo, abordaremos pontos
ligados à prática docente e formação de
professores, bem como, examinaremos
dados de sua busca de campo, realizada
com professores egressos do curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação de
Itapipoca, que lecionam na Educação Infantil
ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
atuando em diversos municípios do Ceará,
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como, por exemplo: Miraíma, Itapipoca,
Amontada, Trairi, Tururu e Uruburetama.
Vivemos particular momento histórico do
curso de Pedagogia e, em especial, os
educadores vivenciam uma reformulação de
conceitos e valores da sociedade. Vivemos a
Era da Tecnologia, onde cada vez mais se
exprimem no espaço escolar preceitos e
valores da sociedade capitalista, que
desvaloriza o trabalho do educador e, ao
mesmo tempo, superestima os resultados do
trabalho
explorado.
Na
atualidade,
vivenciamos cada vez mais as imposições de
uma ordem governamental, firmada no
Neoliberalismo. A cada dia o professor é
sobrecarregado com metas, objetivos e
cobranças. Pensar e repensar nossa
formação tornou-se bem mais do que uma
tarefa singular, pois se fez uma necessidade
urgente e permanente. Como destacam
Pimenta e Libâneo (1999, p. 250) “[...] tudo o
que é histórico é mutável e que conquistas
históricas, por mais aguerridas que tenham
sido, não podem ser cristalizadas. ”
Inicialmente, na pesquisa, direcionamos
esforços na reflexão acerca da prática
docente. Os professores, agora egressos do
curso de Pedagogia, tinham a real
compreensão da importância de se refletir
sobre a prática docente? Os professores do
Ensino Superior estariam procedendo de
igual forma a essa reflexão? Vejamos a que
reporta Nunes (2001, p. 27) a respeito das
pesquisas na área da formação de
professores, e sua importância para a
produção dos saberes profissionais, também
constituintes da identidade docente:
As pesquisas sobre formação e profissão
docente apontam para uma revisão da
compreensão da prática pedagógica do
professor, que é tomado como mobilizador de
saberes profissionais. Considera-se, assim, que
este, em sua trajetória, constrói e reconstrói
seus conhecimentos conforme a necessidade
de utilização dos mesmos, suas experiências,
seus percursos formativos e profissionais.

Em seguida, destacamos a prática
pedagógica
como
instrumento
de
transformação social, uma vez que a práxis
docente
é
configurada
como
ação
transformadora,
capaz
de
modificar
determinada realidade com base na
racionalização dos valores e conceitos
empregados na prática docente. A formação
docente, nesta perspectiva, é individual e
coletiva, desenvolvida na interação dos
universitários do curso e seus professores
formadores. Tal restou expresso na
ISSN 1980-1742

contribuição de Pollak (1992), ao se referir à
“construção da identidade” como fenômeno
que se produz aos outros, em referência aos
critérios de aceitabilidade, admissibilidade,
credibilidade, e que se faz mediante
negociação com os demais.
Isto permitiu-nos chegar à seguinte
conclusão: a valorização do ofício de
professor só será de fato concretizada,
dentre outros fatores, se tivermos pleno
conhecimento sobre a importância de nossa
prática para a formação de nossos discentes.
“O conhecimento humano, pois dependendo
dos diferentes referenciais, é explicado
diversamente
em
sua
gênese
e
desenvolvimento, o que, consequentemente,
condiciona conceitos diversos de homem,
mundo, cultura, sociedade, educação etc”.
(MIZUKAMI, 1986, p. 3). A história de vida de
cada
professor
é,
por
certo,
um
condicionante para a forma como ele se
percebe no mundo, podendo ele assumir
para si o papel de agente de transformação
social, ou de um informante de conteúdos.
Não há, certamente, definições de como se
fazer professor, não há “receitas prontas” de
melhores práticas. Neste caso, existem
diversas formas de ser professor, e, nesta
diversidade, encontramos o discente que
espera do educador um referencial nos
processos de ensino e de aprendizagem.
Quando se remete à existência de várias
formas de ser professor, precisamos ter
cuidado com a tendência pós-moderna de
supervalorização
das
subjetividades.
Sabemos que, em suas práxis, o docente
porte de determinada visão de homem,
mundo, sociedade e educação, mas ele não
pode perder de vista o rigor científico e
funcional. O compromisso deste profissional
deve estar pautado na formação de sujeitos
críticos, capazes de refletir sobre o mundo, a
respeito da realidade para transformá-la. A
educação e a prática docente não se
mostram capazes, sozinhas, de mudar a
sociedade, mas podem contribuir para a
emancipação humana.
1. Delineamento dos caminhos da
pesquisa
A pesquisa sob relato realizada em 2014,
desenvolvida sob a abordagem qualitativa,
traz uma análise pautada no materialismo
histórico-dialético, com suporte em outros
estudos desenvolvidos na área da formação
de professores e da prática docente. Contou,
ainda, como procedimento metodológico,
ANO 10 – NÚMERO 20 – Dezembro 2015
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com o uso de questionários, com perguntas
abertas e fechadas, o que se constituiu como
instrumento de coleta de dados, a fim de
recolher dimensões das narrativas de seis
alunos egressos do Curso de Pedagogia da
FACEDI, concludentes no semestre letivo
201/2.
Estes
educadores
lecionam
nas
modalidades de Educação Infantil ou nos
anos iniciais do Ensino Fundamental,
atuando em diversos municípios da região
circunvizinha à Cidade Sede do campus
universitário. Traremos a seguir, na análise
de dados, alguns trechos de falas destes
professores. Para isso, faremos uso de
nomes fictícios que retrataram aspectos
importantes das contribuições evidenciadas
na
prática
docente
dos
docentes
universitários, para sua formação na
qualidade de educadores.
Este artigo traz como características
predominantes o caráter de pesquisa social,
uma vez que esse tipo particular de pesquisa
“[...] é sempre tateante, mas, ao progredir,
elabora critérios de orientação cada vez mais
precisos. (MINAYO, 1994, p. 13).” Além
disso, é claro, foi levantada e estudada
bibliografia, que porta em sua composição a
participação de importantes autores da área,
dentre eles: Bolfer (2008); Freire (1996);
Miranda (2008); Nóvoa (1999); Serbino et al.
(1998). Esses especialistas contribuíram
significativamente para a revisão de literatura
deste trabalho. Toda investigação nasce de
uma dúvida inicial, uma pergunta, um
problema, e estes, articulados, poderão dar à
pesquisa
novos
rumos,
até
então
inesperados (MINAYO, 1994).
Cabe aqui salientar ter sido um dos
motivos que nos levou a escolha destes
sujeitos, o fato de se tratar de uma das
turmas com maior aprovação no concurso
público para provimento de vagas para
professor, no Município de Itapipoca. A
relevância de nossa escolha está no fato de
que a estabilidade profissional em iniciar a
carreira docente com a “segurança” de
lecionar mediante concurso público influencia
em diversos aspectos da constituição da
identidade dos professores e da reflexão
sobre sua formação. Como ensina Tardif
(2002, p. 86), “O início da carreira é
acompanhado também de uma fase crítica,
pois é a partir das certezas e dos
condicionantes da experiência prática que os
professores
julgam
sua
formação
universitária anterior. ”
ISSN 1980-1742

Utilizamos os referenciais bibliográficos
durante todo o trabalho, cuja fundamentação
teórica possibilitou melhor compreensão dos
indicadores recolhidos na pesquisa, bem
como uma interpretação acerca dos dados
obtidos no momento da aplicação dos
questionários.
Consoante refere Minayo
(1994, p.14), “[...] quando o observador é da
mesma natureza que seu objeto de estudo,
ao observar a realidade do campo de
pesquisa, o observador, ele mesmo torna-se
uma parte de sua observação”. Pensar
teoricamente sobre uma situação prática é,
ao mesmo tempo, rever os princípios
formativos da ação docente que se
desempenha.
2. Prática docente e formação de
professores: inter-relações e diálogos
reflexivos

A palavra práxis configura-se, aqui,
como toda ação transformadora, e a
práxis docente está ligada diretamente à
subjetividade de cada professor. No
momento em que nós percebemos como
agentes capazes de intervir na estrutura
da sociedade e, em especial, da
formação dos discentes, podemos
compreender um pouco mais a
constituição de nossa identidade como
educadores. No tocante a essa formação
da identitária, Nóvoa (1997, p. 28) nos dá
pistas para seu entendimento:
A forma como cada um de nós constrói a sua
identidade profissional define modos distintos de
ser professor, marcados pela definição de ideais
educativos próprios, pela adopção de métodos e
práticas que colam melhor com a nossa maneira
de ser, pela escolha de estilos pessoais de
reflexão sobre acção. É por isso que, em vez de
identidade, prefiro falar de processo identitário,
um processo único e complexo graças ao qual
cada um de nós se apropria do sentido da sua
história pessoal e profissional.

A reflexão é, neste panorama, tão
importante como a própria prática em si. É
preciso refletir sobre o que fazemos, no
concernente às consequências de nossas
práticas, pensando a respeito da formação
de nossa identidade docente. É com amparo
na reflexão que podemos dar sentido a nossa
atividade educativa, pois refletir é a
consumação da atividade prática.
As subjetividades que emanam da prática
educativa enchem o ensino-aprendizagem de
significações próprias da experiência de vida
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do educador. O ponto de partida para
compreendermos essas propriedades da
profissão professor ocorre no momento da
reflexão sobre a ação, de perceber nossas
contribuições (negativas ou positivas) para a
formação de nossos educandos. O professor,
como os demais profissionais da Educação,
faz uso de suas experiências, de suas
vivências em sociedade, para sua formação,
seja pessoal ou profissional. Nóvoa (1999, p.
8) retrata isto no seguinte comentário:
[...]
é
possível
imaginar,
de
forma
necessariamente simplificada, três grandes
modelos pedagógicos: a ligação entre os
professores e o saber configura uma
perspectiva que privilegia o ensino e a
transmissão de conhecimentos; a junção entre
os professores e os alunos valoriza os
processos relacionais e formativos; a articulação
entre os alunos e os saberes favorece uma
lógica de aprendizagem.

É no segundo modelo pedagógico,
apontado por Nóvoa, que nos detemos a
explorar na pesquisa – a relação professoraluno, sobre os aspectos relacionais e
formativos. E, para que possamos entender
um pouco sobre esta relação, recorremos
aos estudos realizados acerca da prática do
professor-formador, sobre as concepções
adotadas para a elaboração de suas
metodologias, objetivando, assim, investigar
as contribuições destas práticas para a
formação dos professores e constituição de
suas identidades como docentes. De acordo
com Bolfer (2008, p. 14), “quando falamos
em prática docente, consideramos, em sua
essência,
a
presença
da
tríade:
professor/aluno/conhecimento. Esta tríade
está diretamente atrelada aos condicionantes
sociais e psicológicos que constituem o
ensino viabilizado pela prática docente. ”
Se pensarmos na palavra “prática”, é
possível observar que seu significado é
aprimorado do termo “práxis”, no senso de
agir, mas agir conscientemente, em relação a
uma realidade, diferentemente de uma ação
meramente produtiva ou comercial. A prática
do professor é essencial no ensinoaprendizagem, pois por intermédio da ação
os educandos que dela necessitam são
levados aos conhecimentos prévios, e
instigados a adquirir mais conhecimentos,
além da formação reflexiva tão necessária
para o preparo docente. No tocante à
reflexão sobre a prática docente, Miranda
(2008, p. 1) exprime que
[...] O professor assume um papel muito
importante neste processo, pois constrói e
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conduz o fazer pedagógico de maneira que
atenda às necessidades do sujeito
aprendente. No fazer docente acreditamos
que deve prevalecer a visão humanística,
onde a relação professor-aluno seja a base
para o desenvolvimento cognitivo e
psíquico em sala de aula.

Ao desenvolver sua prática em sala de
aula, o professor necessita preservar a visão
humanística, tendo a relação professor-aluno
como importante ponto na elaboração de sua
prática, na busca constante de atender as
necessidades de seu aprendente. “A
interação professor-aluno ultrapassa os
limites profissionais e escolares, pois é uma
relação que envolve sentimentos e deixa
marcas para toda a vida”. (MIRANDA, 2008,
p. 2). Nesse sentido, é importante que, no
contexto de formação de futuros professores,
no âmbito do curso de Pedagogia, haja o
diálogo com tais reflexões no plano do
desenvolvimento curricular e da prática
pedagógica, porque:
Assim, independente da faixa etária do discente
e de seu nível de formação, consideramos que
as teorias de aprendizagem podem e devem ser
aplicadas a toda relação professor-aluno. Sendo
as relações interpessoais o meio de transmissão
do conhecimento construído, através das quais
existe a troca de significados, o docente sempre
se apresenta como um modelo. Da mesma
forma que os pais, para as crianças, se
transformam em referência, a ser seguida ou
não, mas sempre uma referência, o docente,
mesmo na formação de adultos, também ocupa
este lugar. (BARRETO, 2009, p. 28).

A prática docente universitária, não se
diferencia em um todo das demais práticas
escolares, porquanto, como Barreto (2009)
nos diz, o ensino-aprendizagem acontece
independentemente de idade, ou nível de
ensino. Todos somos, de alguma forma,
apresentados aos conhecimentos científicos
e à vida prática. A prática docente se
desenvolve como fenômeno constante, no
ambiente do qual se aprende e ensina,
vivenciando-se o conhecimento e dele se
fazendo uso, para as diversas atividades da
vida social, política e cultural. Atentamos, no
entanto, para o fato de que nem todo
professor, mesmo tendo ele posse de
variados conhecimentos ou graduações
outras, implicará o sucesso didático no
exercício de sua atividade de ensinar.
A prática docente necessita de cuidados
próprios do educador, seja na escolha da
metodologia de trabalho, ou na seleção de
conteúdos. Mesmo na escolha dos materiais
didáticos, o professor necessita sempre
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refletir sobre suas decisões. Um passo
importante é questionar e pesquisar a melhor
maneira de se alcançar os objetivos de
aprendizado por ele traçados. A sociedade
espera que ele assim o faça, aguarde que
seu trabalho dê resultados, e, para isso, o
fato de se preocupar com a problemática do
ensino deve ser por ele considerado
indispensável.
Os professores são os protagonistas no terreno
da grande operação histórica da escolarização,
assumindo a tarefa de promover o valor
educação: ao fazê-lo, criam as condições para a
valorização das suas funções e, portanto, para a
melhoria do seu estatuto socioprofissional.
(NÓVOA, 1999, p. 18).

Há de ser reconhecer a prática docente
como trabalho social, haja vista ser o
professor um profissional, e, como tal,
merece o reconhecimento e a valorização de
sua prática. Logo, “os professores são
funcionários, mas de um tipo particular, pois
a sua acção está impregnada de uma forte
intencionalidade
política,
devido
aos
projectos e às finalidades socais de que são
portadores. ” (NÓVOA, 1999, p. 17).
O
professor
universitário
exprime
algumas particularidades em relação aos
demais docentes (Educação Básica). O
próprio senso comum trata de criar uma
classificação, o que chamaremos aqui de
“hierarquia docente”, em que o professor
universitário
(possuidor
de
títulos
acadêmicos, como Mestrado, Doutorado ou
Pós-Doutorado) encontra-se no topo dessa
lista. Espera-se muito da prática deste
educador, no entanto é necessária a
preocupação,
na
qualidade
de
pesquisadores, com a “crença” de que a
titulação de um sujeito o classificará como
superior aos demais, posto que devemos
levar em consideração os aspectos
formativos de cada história de vida, a
interiorização das subjetividades próprias de
cada educador. Não desmerecemos, de
forma alguma, a formação acadêmica destes
educadores,
pois
nos
propomos é
compreender o modo como a prática destes
docentes implica na formação dos futuros
professores que atuarão diretamente nas
salas de aula da Educação Infantil e anos
iniciais do Ensino Fundamental.
Ao longo de sua história de vida pessoal e escolar,
supõe-se que o futuro professor interioriza um certo
número de conhecimentos, de competências, de
crenças, de valores, etc., os quais estruturam a sua
personalidade e suas relações com os outros
(especialmente com as crianças) e são reatualizados e
reutilizados, de maneira não reflexiva, mas com
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grande convicção, na prática de seu oficio. (TARDIF,
2002, p.72).

O educando é ativo na de aprendizagem,
e o professor, como profissional formado
para ensinar e mediar a aquisição de
conhecimentos, necessita repensar sua
prática, com amparo nas suas experiências.
Toda prática pode ser aperfeiçoada,
melhorada, desde a reflexão que ele faz de
suas metodologias de ensino. Tardif (2002,
p. 73), inclusive, ensina ainda que “[...] as
experiências escolares anteriores e as
relações determinantes com os professores,
contribuem também para modelar a
identidade pessoal dos professores e seu
conhecimento prático. ” Ao refletir, o
professor pode rever ações e encontrar
outras bases para a sua atitude docente,
perspectiva e prática pedagógica que se
expressam
como
destaque
no
desenvolvimento
do
trabalho
deste
profissional. A docência faz-se de atos
intencionais pedagógicos, mediados por
constantes reflexões sobre os processos de
ensino e de aprendizagem, os quais devem
assumir centralidade e destaque na práxis
educativa.
Todo professor, independentemente de
em qual estádio na educação possa se
encontrar o educando, passa pela vida de
seu aluno e deixa contribuições próprias. De
acordo com Freire (1996), depende de nós
docentes,
ideologicamente,
racionalizar
sobre quais marcas queremos deixar em
nossos educandos, optando por perpetuar
práticas admiráveis que possam contribuir
com a formação social, pessoal e profissional
de nossos alunos, no sucesso profissional e
pessoal daqueles que levarão nossos
ensinamentos. Para essa escolha essencial,
necessitamos refletir, junto com nossos
alunos, sobre nossas experiências e quais
contribuições essas práticas estariam
deixando para a formação de suas
identidades como futuros educadores, para a
perpetuação
desses
exercícios
na
imortalidade de suas histórias. Portanto,
Todas as pessoas têm um potencial que é seu,
constituído e desenvolvido nas suas relações
com o mundo. Todos nós, sempre temos um
relato retirado das vivências de sala de aula,
dos relacionamentos do par educativo: professor
e aluno e que resultam num sentimento, uma
recordação
que
podemos
compartilhar,
favorecendo a troca de experiências e dando a
eles novos significados o que enriquece nossos
conhecimentos. (MIRANDA, 2008, p. 5).

Entendemos, assim, que o modo como o
professor desenvolve sua prática em sala de
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aula é fundamental no ensino-aprendizagem.
As relações professor-aluno melhor se
desenvolvem quando o professor se
preocupa com sua prática, reflete sobre ela e
junto com o educando busca melhorar e
avançar o desenvolvimento do processo
educativo. Dessa forma, “[...] a afirmação
profissional dos professores é um percurso
repleto de lutas e de conflitos, de hesitações
de recuos. [...] A compreensão do processo
de profissionalização exige, portanto, um
olhar atento às tensões que o atravessam”.
(NÓVOA, 1999, p. 21).
A universidade é um campo onde
conhecimentos “afloram” de maneira vívida e
constante. Nos cursos de formação de
professores,
vemos
ainda
mais
oportunidades para este ambiente de ensino,
pois de lá sairão educadores, com
expectativas e ideais próprios, embasados
em teorias e sustentados na constituição de
novas práticas pedagógicas – este deve ser
ideal na formação de professores.
Nóvoa (1999) menciona que grande parte
dos professores reconhece que sua
verdadeira formação acontece no momento
da prática, com o contato com outros
profissionais, quando encontram um docente
que lhes dá apoio, ânimo, ensino.
Reconheçamos o seguinte: os graduandos
que ingressam em curso de formação de
professores, e que almejam estar em sala de
aula, ensinar, transmitir seus conhecimentos
a outros, têm ou já tiveram a influência de
algum professor em sua história de vida. Aqui
desponta um princípio fundamental: a relação
entre passado (identificações) e futuro
(idealizações). “O professor é, com certeza,
antes de tudo uma pessoa, um sujeito
histórico,
vivido,
que
tem
anseios,
preocupações, alegrias, interesses diversos e
que escolheu ser professor motivado por
algo”. (TEIXEIRA; NUNES; NASCIMENTO,
2011, p. 6).
Uma das características básicas da
formação efetiva de qualquer profissional é
conter tanto elementos advindos da história
vivida desta pessoa, quanto da história
projetada a ser vivida por ele. E
concordamos com a ideia de que o futuro é
sempre mais bem idealizado quando já traz
gratificações
afetivas,
direta
ou
indiretamente, o que é concretizado pela
relação positiva entre docente e discente.
O professor, na posição de mediador
entre o conhecimento e o educando,
necessita rever, planejar e refletir sobre os
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princípios ensinados e aprendidos ainda em
sua formação inicial, mesmo que isso não se
efetive ao término desta. O professorformador necessita enxergar sua prática
como um dos trabalhos mais valiosos da
sociedade atual. Ele não deve, em momento
algum, aceitar a desvalorização profissional
como qualificação dada pela sociedade. Sua
prática
é
fundamental
para
o
desenvolvimento e melhoria da qualidade da
educação. Em razão disso,
O professor, como um profissional da educação,
deve necessariamente encarar a docência como
trabalho que, como tal, transforma a natureza e
as condições sociais que envolvem sua
existência. A compreensão da prática docente
como trabalho, e não como uma atividade sem
maiores compromissos com a transformação da
realidade, requer uma análise do método de
trabalho
docente
e
implica
descrição,
compreensão e interpretação dos fenômenos
sociais que envolvem o ensino com o objetivo
de transformar as condições concretas em que
se desenvolve. (FREITAS, 1996, p. 18).

O trabalho do professor necessita ser algo
prazeroso, porquanto, o ato de ensinar e de
aprender é magnífico. E ensinar com
responsabilidade e compromisso é premissa
essencial ao trabalho do educador. Tudo que
foi relatado neste texto procura expor
algumas das premissas que fazem do
trabalho
do
educador
fundamentos
primordiais à formação do professor, bem
como do corpo discente em geral.
Igualmente, Nóvoa (1999) explicita que o
educador não pode ser desvalorizado em
relação as suas atribuições sociais, ele
desempenha sim, um importante papel da
práxis do aprendizado. Nisto, educa e
aprende ao mesmo tempo, um processo
dialético em que trocas se somam nunca
diminuem; apenas se multiplicam. Ele não
deve ser visto apenas como alguém que
ensina, mas também, e sobretudo, como
aquele que sabe possuir o conhecimento.
Com efeito, no item seguinte, é mostrada a
análise de dados, onde são expressas as
percepções dos sujeitos e as reflexões,
mediante a contribuição da revisão de
literatura, com enfoque para o objetivo
central deste artigo.
3. A formação no âmbito do ensino
superior: o que dizem os sujeitos da
pesquisa
Ao longo de nossa formação inicial, temos
acesso às mais diversas metodologias de
ensino, trazidas na prática docente de cada
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professor,
demonstrando,
assim,
a
particularidade de cada sujeito referente ao
ato educativo. Traremos, a seguir, um recorte
das falas dos professores pesquisados, com
ênfase nas relações vivenciais com os
docentes na Universidade. Ante as principais
perguntas expressas aos professores,
questionamos aos pesquisados sobre como
eles identificavam em sua ação docente
(didática de sala de aula, escolha
metodológica, reflexão sobre a prática),
preceitos advindos da relação com os
professores formadores durante a formação
inicial do curso de Pedagogia:
Lembro
sempre
de
meus
professores
principalmente quando minha aula não sai como
planejei, então paro e faço minha reflexão
revendo aspecto que poderiam melhorar, pois
foi assim que aprendi com eles, sempre refletir
minha prática. (ANA).
A minha forma de como contar história para os
meus alunos e como buscar a estimulá-los a
serem leitores. (PAULA).
Aprendemos muito com nossos professores,
são métodos, metodologias, a forma de ver o
aluno, o pensar de forma crítica. (MARIA).

Planejamento,
reflexão,
incentivo,
metodologias, visão crítica, - todos esses
princípios
inerentes à formação
de
professores puderam ser evidenciados na
fala das três professoras, Ana, Paula e Maria.
Constatamos, assim, que não é difícil para
elas compreender que a prática docente
desenvolvida
pelos
professores
universitários, ao longo de sua formação, foi
fundamental para a constituição de suas
práticas, possibilitando a eles referenciais
para elaborar sua identidade e fazer docente.
Freire (1996) assinala que o cunho
gnosiológico na relação do professor com
seu educando parte da existência de sujeitos,
- um que, ensinando, aprende e outro que,
aprendendo, ensina; uma troca constante de
aprendizados e vivências, permite no qual
todos podem ganhar com base no que
deixam de sua história de vida e
personalidade.
Quando questionados sobre a importância
da reflexão na atividade docente, mesmo que
de professores já titulados como doutores e
mestres (como é o caso da FACEDI), durante
a análise das falas dos professores,
percebemos eles reconhecem a prática
reflexiva é indispensável. Por maior que
possa ser o grau de instrução que o
educador possua, ele precisa refletir sobre
seu “inacabamento”, a respeito da sua
prática e o significado desta para a formação
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de seus educandos. Rafael, um dos
professores pesquisados, relata um pouco de
sua história, e de como ele passou a se
conhecer como educador:
na verdade, quando entrei no curso de
pedagogia não tinha propriedade para falar
sobre o que seria o trabalho docente, já tinha
aprendido algo observando os professores na
educação básica, mas era algo não
sistematizado. Essa sistematização aconteceu
na FACEDI, conhecendo as teorias e as práticas
dos professores. Foi assim que construí minha
concepção pedagógica.

O fato de passar a perceber-se docente,
na interação e contato direto com as práticas
de outros, que, neste caso, são os
professores formadores da Universidade,
mostra-se como elemento fundamental da
formação profissional e pessoal dos
educadores. Rafael reconhece que, ao longo
de sua formação, ainda na Educação Básica,
reconhecia alguns fundamentos didáticos da
prática do professor. Foi na faculdade, no
entanto, que este pôde, enfim, sistematizar
as informações e conhecimentos referentes à
constituição de sua identidade docente.
Na universidade, o processo formativo
expresso nos debates, aulas práticas,
pesquisas de campo, nas diversas formas de
aprendizado,
exigem
por
parte
do
universitário a reflexão. Esta, por sua vez, é
mostrada como meio pedagógico pelos
próprios professores formadores, o que nos
remete a um resultado evidente: a reflexão
precisa se tornar um hábito constante, tanto
entre os universitários, como entre os
professores formadores, sem isso não será
possível o desenvolvimento pleno na
formação docente. Como acentua Nóvoa
(1997, p. 59).
A reflexão é, na actualidade, o conceito mais
utilizado por investigadores, formadores de
professores e educadores diversos, para se
referirem às novas tendências da formação de
professores. A sua popularidade é tão grande
que se torna difícil encontrar referências escritas
sobre propostas de formação de professores
que, de algum modo, não incluam este conceito
como elemento estruturador.

Em nossa rotina de trabalho, muitas
vezes, não paramos para refletir sobre o que
estamos representando na vida de nossos
educandos, o que nos conduz a mais um
problema evidenciado em nosso estudo –
ensejar ao meio acadêmico da FACEDI uma
atividade reflexiva. Martins e Duarte (2010, p.
151) consideram que “a reflexão sobre a
prática docente tem como fim avaliar a
necessidade de redimensionamento do
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trabalho, que vem atrelada à necessidade de
elaboração de instrumentos adequados para
o exercício dessa competência [...]. ” Em
especial, essa atividade é voltada aos
professores
formadores
da
referida
instituição, que envolve o seu papel na
formação da identidade dos seus discentes,
que se fizeram, assim, guiados por suas
práticas.
Percebemos
que
os
professores
pesquisados possuem um grau de autonomia
que lhes permitiu expor claramente as ideias
e convicções sobre a participação e reflexão
do trabalho dos professores formadores. Ao
longo da análise dos dados, pudemos
compreender que determinadas ações do
cotidiano da sala de aula foram importantes
para a formação dos professores, como
consta nos dados expostos. Afinal
[...] nós, educadores, precisamos ter o universo
vivencial discente como o princípio (ponto de
partida), de maneira a atingir a meta (ponto de
chegada) do processo pedagógico; afinal de
conta, a prática educacional tem como objetivo
central fazer avançar a capacidade de
compreender e intervir na realidade para além
do estágio presente, gerando autonomia e
humanização. (CORTELLA, 2006, p. 125).

Refletir sobre a prática, questionar nossos
fazeres, possibilita ao educador conhecer a si
próprio,
em
suas
fraquezas
e
potencialidades, pois a ele confere o
discernimento necessário sobre a função
social do ato de ensinar. Com origem na
reflexão, poderemos pôr em prática o
discurso de valorização da profissão docente.
Considerações finais
Os resultados apresentados evidenciam o
caráter formativo que emana da prática
docente dos professores universitários do
curso de Pedagogia da Faculdade de
Educação de Itapipoca (FACEDI), a partir
das relações professor-aluno na instituição
de ensino em destaque na pesquisa. Para o
desenvolvimento deste trabalho abordamos
três principais questões: a importância da
reflexão sobre a práxis docente, evidenciada
como atividade prática da vida de cada
educador o que fora, por assim dizer,
contribuição da formação dos professores
universitários para os alunos egressos do
curso. Importante é frisar a segunda
problematização, trazida pelo trabalho, como
a compreensão da prática docente, campo
de transformação social, o que só pode ser
alcançado em detrimento à formação do
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professor
reflexivo.
A
terceira
problematização: a necessária valorização da
profissão professor na atual realidade
educacional brasileira.
O processo educativo é dialético, no qual
se percebem trocas de conhecimentos e
saberes; um sujeito que ensina aprende e,
assim,
constituem-se
as
relações
interpessoais no âmbito da sala de aula.
Esperamos que novas pesquisas sejam
feitas; nossa formação é histórica e mutável
e nossas práticas podem e devem ser
contextualizadas com o momento em que
vivemos. Criticar a qualidade da formação,
apontar fraquezas nas instituições de ensino,
criticar a prática docente, responsabilizar os
educadores dos diversos problemas no
sistema escolar são práticas relativamente
comuns nos discursos das pessoas. A práxis
docente
dos
professores
formadores
configura-se neste estudo como valiosa
contribuição na formação da identidade
docente dos professores pesquisados.
Propomos, ainda, com suporte no que foi
obtido na pesquisa, iniciar interiormente
nossa valorização, dando a necessária
importância aos processos reflexivos da
práxis docente, e, assim, reconhecendo
nossa
ação
como
instrumento
de
transformação social, fazendo de nossas
práticas a representação de nossos melhores
discursos.
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ABSTRAC
Analyzes the practice of university professors of Faculty of Education, Faculty of Education
Itapipoca (FACEDI), the interrelations of training with the constitution of the teaching identity of
the student body at the State University of Ceará. Throughout this research, discussions are
brought about the following approaches: teacher education based on reflection on their practice;
teaching practice seen as social transformation field; the relevance of the appreciation of the
teaching profession in the current Brazilian educational reality. The text of this literature review
is based on the theoretical contributions of authors who discuss teacher education in Brazil and
Portugal. This research, carried out in 2014, is anchored in historical and dialectical materialism
and is guided in a qualitative approach. Questionnaires were used as data collection procedure,
aimed at graduates teachers of Faculty of Education, working in Early Childhood Education or in
the early years of elementary school, in several municipalities of the North of Ceará region,
including: Miraíma, Amontada, Trairi, Tururu, Itapipoca and Uruburetama. Before analyzing the
data, it remains proven the fact that the teaching practice of trainers revealed as major condition
for the formation of the surveyed students.
Keywords: Teaching Practice. College professor. Teacher training.
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Paulina Perpétua Ana Neves Esteves Lawand
Professora da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas Santa Rita de
Cássia
Mestre em Saúde Coletiva
Lucilene Lopes dos Anjos Ferreira
Professora e Coordenadora do Curso de Enfermagem da Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas Santa Rita de Cássia
Mestre
em Enfermagem

RESUMO
A Doença Meningocócica (DM) tem sua distribuição global, é um grave
problema de saúde pública podendo ocasionar surtos e epidemias em qualquer
país do mundo, devido a sua evolução rápida e alta letalidade. Este estudo tratase de uma revisão bibliográfica sobre a importância do enfermeiro na
aplicabilidade da vacina meningocócica C conjugada, tendo como objetivo
descrever o panorama da Doença Meningocócica no Brasil e no mundo, e a
relevância do enfermeiro no processo de imunização da vacina meningocócica C
conjugada. O reconhecimento precoce da doença e a notificação compulsória
pelos profissionais de saúde faz o diferencial para a sobrevida do caso índice e
dos secundários. A imunização é uma das principais formas de prevenção contra
a doença, desta forma a vacina meningocócica C conjugada, após estudos de
imunogenicidade, confere titulagem elevada após a segunda dose da vacina,
porém para que essa proteção seja garantida, conforme o Programa Nacional de
Imunização o enfermeiro tem o papel de protagonista no cumprimento das
recomendações especificas nesse processo, com o comprometimento de
garantir uma assistência segura e de qualidade à população.
Palavras-chave: Enfermagem. Meningite. Vacina Meningocócica C Conjugada e
Doença Meningocócica.

ISSN 1980-1742
Dezembro 2015

ANO 10 – NÚMERO 20 –

19

Introdução
A Doença Meningocócica (DM), ainda
no século XXI, representa um grande
problema de saúde pública em todo o
mundo, não só pela sua capacidade de
causar epidemia, mas também por ser
uma doença de evolução rápida e de alta
letalidade. “Estima-se cerca de 500.000
novos casos da DM por ano no mundo, e
cerca de quase 50.000 óbitos, além de
deixar 60.000 indivíduos com sequelas
permanentes” (BARRETO et al., 2013 p.
108-121).
Segundo GAGLIANE & SOUZA, 2011,
a DM tem distribuição global, podendo
acarretar surtos e epidemias em qualquer
país do mundo. A África é a mais afetada
no mundo, especialmente na região
conhecida como “cinturão da meningite”,
localizada na região semiárida e subSaariasna, que se estende do Senegal até
a Etiópia.
Conforme BARRETO e colaboradores,
2013, no Brasil na década de 70, houve a
maior epidemia da DM do país, com
epicentro em São Paulo, evidenciada pela
sobreposição de duas ondas epidêmicas.
A primeira foi provocada pelo sorogrupo
C1, com início em abril de 1971, e a
segunda iniciada em 1974 pelo sorogrupo
A.
No final da década de 1990, observouse, em diversos países como Espanha,
Grécia, Eslováquia, República Checa,
Irlanda, Reino Unido e no Brasil, um
aumento do sorogrupo C em detrimento
do B. (CARVALHO et al, 2011). Foram
notificados 80 mil casos nos últimos 20
anos no país, em primeiro lugar ficou o
sorogrupo B, e em segundo lugar o
sorogrupo C, o qual foi responsável por
alguns surtos, estimulando a vacinação
em massa de crianças e adultos, como
aconteceu em 1995. Após 10 anos houve
um aumento da população susceptível, e
o sorogrupo C voltou a ser uma ameaça
particular dos grandes aglomerados
urbanos (GAGLIANI & SOUZA, 2011).
A Organização Mundial de Saúde
(OMS) coordena os programas globais de
vacinação
no
mundo,
via
suas
representações regionais. Existe um
esforço global para fortalecimento dos
programas de vacinação, com o objetivo
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de aumentar a cobertura vacinal e desta
forma
prevenir
doenças
imunopreveníveis. O Programa Nacional de
Imunizações (PNI) do Brasil é considerado
como um dos mais completos dentre os
países em desenvolvimento, tendo sido
pioneiro na introdução das vacinas de
meningite meningocócica, sorogrupo C
conjugada, pneumocócica conjugada,
Influenza pandêmica H1N1, entre outras
(AZEVEDO et al, 2013).
A responsabilidade do processo de
imunização
conforme
o
Programa
Nacional de Imunização (PNI), está sobre
o enfermeiro que tem uma participação
significativa
no
cumprimento
das
recomendações
específicas
de
armazenamento,
conservação,
manipulação,
administração
e
acompanhamento
pós-vacinal
dos
imunobiológicos. Entretanto, o enfermeiro
desempenha um importante papel como
supervisor técnico, na utilização de
instrumentos
padronizados
para
o
gerenciamento
dos
serviços
de
enfermagem, otimizando os recursos
humanos para que as ações de vacinação
estejam ancoradas no uso de tecnologias
que garantam a segurança do paciente
através da supervisão dos serviços de
capacitação do pessoal especializado
(TERTULIANO, 2014).
1. Material e método
Trata-se de um estudo de revisão
bibliográfica que segundo Antônio Carlos
Gil, a revisão bibliográfica é desenvolvida
com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e
artigos científicos. No qual o propósito
geral é reunir artigos que descrevam a
relevância do enfermeiro no controle da
DM, frente a aplicabilidade do processo de
imunização
por
meio
da
vacina
meningocócica C.
Os critérios para escolha foram artigos
completos em português, escritos nos
últimos cinco anos, e que apresentavam
no
título
os
descritores.
Foram
encontrados 35 trabalhos lidos na íntegra.
Ao final dessa etapa, a amostra foi
composta por 19 artigos que responderam
aos objetivos propostos ao estudo. Sendo
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os demais artigos excluídos por não
abordarem a temática proposta.
A busca de artigos incluiu pesquisa em
bases eletrônicas da Biblioteca Virtual de
Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library
Online (SCIELO) e Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da
Saúde (LILACS).
2. Referencial teórico
A meningite é a inflamação das
meninges, membranas que envolvem o
encéfalo (cérebro, bulbo e cerebelo) e a
medula espinhal, ocorre geralmente por
infecção do fluído que envolve o cérebro e
a medula espinhal. A meningite pode
desenvolver-se em resposta a diversas
causas, geralmente bactérias ou vírus,
mas também pode acontecer por fungos,
lesão física, neoplasias ou certas drogas.
(CVE, 2012).
Em relação aos tipos de meningites
relacionadas, vale destacar as meningites
bacterianas, por serem responsáveis por
mais de 90% das meningites registradas.
Existem vários patógenos que podem
causar a meningite bacteriana, dentre
eles, destacam-se a Neisseria meningitidis
(meningococo), Haemophilus Influenzae
tipo b (Hib) e a Streptococcus pneumoniae
(pneumococo) (CVE, 2012).
O agente etiológico da DM é a
Neisseria meningitidis, um diplococo gram
negativo, e de acordo com sua
especificidade
imunológica
do
polissacarídeo eles são classificados em
13 sorogrupos: A, B, C, D, H, I, K, L,
W135, X, Y, Z e 29E. Porém, somente os
sorogrupos A, B, C, Y e W135 são
responsáveis pela DM, e os sorogrupos
frequentemente envolvidos em epidemias
são o A e C (LEAL, et al, 2011).
No Brasil, a DM é endêmica, com
evento periódico de surtos epidêmicos em
vários municípios, principalmente no
inverno (SÁFADI, et al., 2012). Nos países
desenvolvidos, a incidência da DM varia
de 1 a 5 casos por 100.000 habitantes,
causados por diferentes sorogrupos. O
coeficiente médio de incidência no Brasil
da DM é de 3,28/100.000 habitantes
(2000 a 2009). A DM apresentou no
Estado de São Paulo um coeficiente
médio de incidência de 3,1/100.000 no
ISSN 1980-1742
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mesmo período, sendo o sorogrupo C o
mais frequente (CVE, 2010).
Para FARHAT & SÁFADI (2008), a
partir do ano de 2002 houve um aumento
na proporção de casos identificados ao
sorogrupo C, evidenciando uma tendência
de
crescimento
percentual
desse
sorogrupo, e em 2004 o mesmo foi
responsável por cerca de 57% casos de
DM no estado de São Paulo.
A DM afeta pessoas de todas as faixas
etárias, porém sua maior incidência está
entre os menores de 5 anos, em especial
os grupos dos lactentes menores de 2
anos, isso se deve ao fato de que, a partir
dos 3 meses de idade, existe uma queda
dos títulos de anticorpos maternos,
adquiridos passivamente durante a
gestação (BARRETO et al, 2013).
A disseminação deste agente resulta
em infecções invasivas graves como a
meningite e a meningococcemia, as
infecções tem início abrupto podendo
evoluir rapidamente a óbito, e em alguns
casos, evolui com sequelas tais como a
surdez, déficit neurológico e amputação
de extremidades (CVE, 2010).
O
reconhecimento
precoce
da
meningite é de extrema importância.
Através dos achados clínicos será
possível realizar o diagnóstico diferencial,
sendo confirmado após, por exames
laboratoriais (FARHAT & SÁFADI, 2008).
Nos recém-nascidos e nos lactentes
jovens os sinais clínicos são inespecíficos,
podendo ocorrer febre ou hipotermia,
letargia, crises de apneia, desconforto
respiratório, icterícia, má aceitação
alimentar, vômitos e distensão abdominal,
também
é
percebível
irritabilidade,
alteração do nível de consciência,
alteração
no
tônus
musculares,
convulsões e abaulamento da fontanela
(GILIO & TERRA, 2005).
Em crianças maiores, a doença iniciase de um modo agudo, com a clássica
tríade sintomatológica: febre elevada entre
39º e 40º, cefaleia intensa e vômito em
jato. O quadro pode se instalar em
algumas horas ou em alguns dias com
presença
de
manifestações
como
fotofobias,
calafrios,
inapetência,
sensação de mal-estar com dores pelo
corpo, mialgia, raquialgia, queda de
acuidade visual e depressão do sensório,
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nas formas mais graves sonolência,
delírio, torpor, coma e morte. Sinais
evidentes que denunciam a meningite
meningocócica é a presença de lesões
cutânea petequiais ou purpúricas. Existe
forma de evolução extremamente rápida,
geralmente fulminante definida pela
septicemia meningocócica sem meningite,
manifestada por sinais clínicos de choque
e coagulação intravascular disseminada,
caracterizando
a
síndrome
de
Wanterhouse-Friderichsen (FARHAT &
SÁFADI, 2008).
O diagnóstico é estabelecido pela
avaliação
bioquímica,
citológica
e
microbiológica do liquor, que deverá ser
colhido diante da suspeita clínica da
doença, outros exames também são
importantes para identificar o agente
etiológico,
como:
hemograma,
hemocultura, glicemia e cultura de
escarificação das lesões purpúricas
(CASTELO, 2010).
Logo após o diagnóstico clínico de DM,
a introdução precoce de antibioticoterapia
eficaz é crucial para melhorar o
prognóstico da meningite bacteriana.
Normalmente, o início da antibioticoterapia
é empírico e baseia-se na faixa etária e
nos agentes etiológicos mais prováveis. O
uso de antibióticos deve ser associado ao
tratamento de suporte, com reposição de
líquidos e eletrólitos. Na maioria dos
lugares, as cefalosporinas de terceira
geração por via parenteral, tais como
ceftriaxona, devem ser usadas como
primeira opção (VCE, 2012 & GILIO;
TERRA, 2005).
A
quimioprofilaxia
é
tratamento
direcionado aos comunicantes íntimos, e
deve ser iniciado dentro de 24 horas após
a internação do caso índice, visto que a
maioria dos casos secundários ocorre em
até cinco dias. O Centro de Vigilância
Epidemiológica (CVE), recomenda-se a
quimioprofilaxia, além dos contatos
íntimos domiciliares, os comunicantes
íntimos de creches, pré-escolas, escolas,
orfanatos e pessoas diretamente expostas
às secreções orofaríngeas, durante o
período de sete a dez dias antes do início
dos sintomas da doença no caso índice. A
droga de escolha para a realização da
quimioprofilaxia
é
a
rifampicina,
disponíveis nos serviços públicos e no
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CVE de forma estratégica para essa
finalidade (FARHAT & SÁFADI, 2008).
Todas as meningites são de notificação
compulsória, diante de uma simples
suspeita é necessário registrar no Sistema
Nacional de Agravos Notificáveis (SINAN),
porém, a DM merece uma atenção maior,
para que, dessa forma as autoridades
sanitárias possam agir com segurança e
precocidade na implantação de medidas
de controle.
A notificação imediata desencadeia
uma visita domiciliar, como também aos
locais por onde ouve contato direto com a
pessoa doente. As orientações adequadas
e específicas serão fornecidas por
equipes especializadas e treinadas para
este trabalho, desta forma facilitará o
reconhecimento de casos secundários,
evitando-se assim epidemias.
3.
Vacina
meningocócica
polissacarídicas e conjugadas

C:

No Brasil a cerca de 40 anos, as
vacinas polissacarídicas não conjugadas
ofereciam proteção para os sorogrupos A
e C, assim como ocorre com outras
vacinas polissacarídicas não conjugadas,
não geram resposta imune adequada em
crianças abaixo de 2 anos de idade em
função da ausência de resposta
consistente a antígenos T independentes
nessa faixa etária. Outra peculiaridade
importante dessa vacina é que, mesmo
nos indivíduos maiores de 2 anos de
idade, a proteção adquirida é de duração
limitada, não sendo capaz de induzir
memória imunológica, desta forma sendo
inviável o uso de maneira rotineira e
sendo indicadas apenas para grupos de
alto risco ou para controles de surtos ou
epidemias (BEREZIN; et al, 2012).
Foram desenvolvidas no final dos anos
90,
as
vacinas
meningocócicas
monovalentes conjugadas contra o
meningococo sorogrupo C, contendo
polissacarídeo
conjugado
à
toxina
mutante diftérica (MCC-CRM197) ou ao
toxóide
tetânico
(MMC-TT),
proporcionando uma memória imunológica
prolongada, além de ter a capacidade de
diminuir a colonização pelo meningococo
C entre os vacinados, fazendo com que a
circulação e transmissão da bactéria
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diminua na população de uma maneira
geral, reduzindo, assim, o risco de
infecção (BEREZIN; et al, 2012).
Desta forma segue a apresentação,
composição e excipientes da vacina
meningocócica C, proveniente do acordo
de transferência de tecnologia, para a
produção nacional, entre o laboratório
Novartis e a Fundação Ezequiel Dias de
Minas
Gerais,
que
hoje
são
disponibilizadas pelas Unidades Básicas
de Saúde (UBS), conforme dados colhidos
do CVE, no Guia de Vigilância
Epidemiológica, 2012.
Apresentação: embalagem unidose,
contendo dois frascos: um com pó
liofilizado branco ou esbranquiçado
(antígeno) e outro com 0,8ml de um
líquido branco opaco (diluente).
Composição: cada dose de 0,5ml da
vacina
contém:
oligossacarídeo
meningocócico C 10 µg; conjugado
com proteína CRM197 do C. diphteriae
12,5 a 25,0 µg; hidróxido de alumínio
0,3 a 0,4 mg A13+.
Excipientes: manitol, fosfato de sódio
monobásico monoidratado, fosfato de
sódio dibásico heptaidratado, cloreto de
sódio e água para injeção. Não contém
conservante.
Reconstituição: agitar suavemente o
frasco de diluente (líquido branco
opaco); aspirar o diluente e injetar no
frasco do pó liofilizado (antígeno);
agitar o frasco com o produto até que o
pó esteja totalmente dissolvido; aspirar
0,5 ml do produto reconstituído e
aplicar.
Cuidados especiais: assegurar a
ausência de bolhas de ar antes da
aplicação; após a reconstituição, a
vacina
deve
ser
utilizada
imediatamente; a vacina reconstituída é
uma suspensão homogênea levemente
opaca, incolor ou levemente amarelada
e livre de partículas estranhas; caso
observe alguma partícula ou alteração
do aspecto físico, descartar a vacina;
Todos os produtos não utilizados ou
restos
do
produto
devem
ser
descartados de acordo com a
legislação vigente.
Via de administração: a vacina deve
ser administrada exclusivamente pela
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via
intramuscular
profunda,
de
preferência na área ântero-lateral da
coxa direita da criança. Atenção:
Administrar com cautela em indivíduos
com trombocitopenia ou qualquer outro
distúrbio de coagulação, uma vez que
pode ocorrer sangramento após a
administração intramuscular nesses
pacientes.
Cuidados
de
conservação
e
validade: conservação na embalagem
original e sob refrigeração entre 2°C e
8°C; não congelar; evitar a exposição
direta
a
luz
solar;
respeitar
rigorosamente o prazo de validade
indicado
pelo
fabricante
na
embalagem.
Uso simultâneo com outras vacinas:
esta vacina pode ser administrada
simultaneamente com quaisquer outras
vacinas do calendário básico de
vacinação, pois não interfere na
resposta de vacinas inativadas ou
atenuadas, quando aplicadas em locais
diferentes ou qualquer intervalo entre
elas.
Intercambialidade
de
vacinas
meningocócicas conjugadas: não há
dados sobre a utilização de diferentes
vacinas
conjugadas
contra
o
meningococo C, no esquema vacinal,
por isso sempre que possível, utilizar a
vacina de um mesmo fabricante, para
iniciar e finalizar um esquema de
vacinação. No entanto, quando não for
possível, vacinas de outros laboratórios
poderão ser utilizadas.
Contra-indicações e situações de
adiamento: a vacina não deve ser
administrada em indivíduos com
hipersensibilidade
conhecida
a
qualquer componente da vacina. A
exemplo do que ocorre com outras
vacinas, a administração da vacina
meningocócica C conjugada deve ser
adiada em indivíduos que apresentam
estado febril grave e agudo, sobretudo
para que sinais e sintomas da doença
em curso não sejam atribuídos ou
confundidos com possíveis eventos
adversos da vacina.
Eventos Adversos: Como ocorre com
outros imunobiológicos a vacina
meningocócica do grupo C, conjugada
– CRM197 pode causar algumas
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reações indesejáveis em algumas
pessoas: eventos adversos locais: dor,
rubor,
edema,
endurecimento
e
hipersensibilidade; eventos adversos
sistêmicos: em crianças menores há
relato de febre, choro, irritabilidade,
sonolência ou comprometimento do
sono, anorexia, diarreia e vômitos; a
maioria
dos
eventos
adversos
ocorreram nos primeiros dias após a
vacinação, principalmente no dia da
aplicação, podendo alcançar até 3 a 6
dias; a maioria foram autolimitados e
com boa evolução.
4. Esquema vacinal
O esquema de imunização de rotina
atualmente licenciado no Brasil para a
vacina meningocócica C conjugada,
consiste na aplicação de duas doses, em
crianças menores de um ano de idade,
com intervalo de 2 meses entre as doses
(mínimo de 30 dias), aos 3 e 5 meses de
idade. Um único reforço é recomendado
aos 12 meses de idade, respeitando-se o
intervalo mínimo de 2 meses, após a
aplicação da última dose. De acordo com
a Resolução conjunta da Secretária de
Estado da Saúde de São Paulo SS/SSDP
1 de 20 de março de 2009, que aprovou o
calendário vacinal das pessoas com
síndrome de Down, a vacina conjugada
contra o meningococo C será aplicada
para as crianças menores de 5 anos de
idade.
E desde 01 de setembro de 2015,
conforme Portaria 317/2015 – SMS.G
(DOC 05/02/2015), iniciou-se a campanha
de vacinação nos adolescentes com a
vacina meningocócica C conjugada.
Desta forma a vacina meningocócica C
conjugada, está disponível como rotina
nos postos de saúde da rede pública para
as crianças e adolescentes, porém a rede
privada disponibiliza esse serviço para
crianças, adolescentes e inclusive adultos
interessados na imunização contra esta
doença.
E conforme o Manual do Centro de
Referência para os Imunobiológicos
Especiais (CRIEs), essa vacina também
poderá ser aplicada nas seguintes
situações:
asplenia2
anatômica
ou
funcional, imunodeficiências congênitas
ISSN 1980-1742
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da imunidade humoral, particularmente do
complemento e de lecitina fixadora de
manose, pessoas menores de 13 anos
HIV/AIDS, implante de cóclea e doenças
de depósito. (CVE, 2010 p. 01-09).
Os estudos de imunogenicidade3
mostraram que 98% a 100% das crianças
que foram vacinadas tiveram títulos
elevados de anticorpos protetores após a
segunda dose da vacina. Desta forma, o
esquema vacinal com duas doses da
vacina no primeiro semestre de vida (aos
3 e 5 meses), e uma dose de reforço ao
redor dos 12 meses, confere uma
excelente
proteção
e
garante
a
persistência de anticorpos séricos por
mais tempo (CVE, 2010).
5. Atuação do enfermeiro
A equipe de enfermagem está
diretamente relacionada ao êxito do PNI,
visto que, o enfermeiro tem o papel de
protagonista
no
cumprimento
das
recomendações
específicas
de
conservação, manipulação, administração,
acompanhamento pós vacinal, educação
permanente de sua equipe e da educação
em saúde, das mães e/ou responsável
pela criança.
Neste
contexto,
o
profissional
enfermeiro é responsável por orientar e
prestar assistência à clientela em
condições seguras, com responsabilidade
e respeito, mantendo as condições ideais
de conservação, equipamentos em bom
estado de funcionamento, acompanhar as
doses administradas em acordo com
metas pré-estabelecidas, investigar os
efeitos adversos ocorridos, realizar busca
ativa daqueles que não comparecem ao
serviço para a vacinação, avaliar e
acompanhar as coberturas vacinais, de
forma a capacitar sua equipe e buscar a
atualização do conhecimento técnicocientífico (GUIMARÃES, 2012).
Desta forma, visto que, um dos
objetivos é garantir a segurança do
paciente, torna-se necessário que o
enfermeiro acompanhe o processo de
trabalho da equipe de enfermagem nas
salas
de
vacinas,
planejando
e
supervisionando
as
atividades
desenvolvidas, com o comprometimento
de oferecer a vacina, ao público alvo, em
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seu estado de máxima potência,
garantindo uma assistência segura e de
qualidade a população.
Entretanto, este processo inclui um
cuidado sistematizado que deve ser
norteado pelos princípios do Sistema
Único de Saúde (SUS), tendo como base
os referenciais técnicos do PNI, utilizando
os instrumentos padronizados para o
gerenciamento
dos
serviços
de
enfermagem na sala da vacinação.
Além dessas atividades, devemos
considerar também a educação em saúde,
que exerce um papel importante,
enquanto processo de comunicação e
diálogo, uma vez que, a promoção e a
prevenção fazem parte de um processo
pedagógico, e faz com que o enfermeiro
mude efetivamente a forma e os
resultados do trabalho em saúde
(MONTEIRO, 2010).
Incentivar a participação ativa das
mães no processo de cuidado da saúde
dos seus filhos, é uma prioridade para os
serviços de saúde e, por isso, as ações
realizadas pelo enfermeiro na sala de
vacinação, estabelecem vínculos e
contribuem para a ampliação do
conhecimento materno com relação ao
processo de imunização, incentivando a
adesão, reduzindo a evasão e o
absenteísmo, transformando a mãe em
co-participes do processo de construção
da saúde do seu filho (MONTEIRO, 2010).
Considerações
O estudo evidenciou que o enfermeiro é
o profissional responsável pela efetividade
do Programa Nacional de Imunização e a
prevenção
realizada
através
da
imunização da vacina meningocócica C
conjugada é uma estratégia prioritária e
essencial para a prevenção da Doença
Meningocócica C, visto que, essa doença
representa um grande problema de saúde
pública.
As responsabilidades técnicas, éticas e
de supervisão dentro da Unidade Básica
de Saúde, são privativas do enfermeiro,
exigindo do profissional uma visão
holística, boa estrutura operacional e
domínio do processo que envolve desde o
gerenciamento até a aplicação da vacina
meningocócica C conjugada.
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O enfermeiro é o profissional que
promove as ações educativas na unidade
de saúde, estimula a prevenção dos
agravos imunopreveníveis através da
vacinação na família e comunidade,
supervisiona a equipe de enfermagem
para um adequado atendimento ao
paciente e sua família referente a
administração dos imunobiológicos. O
profissional bem orientado e conhecedor
do imunobiológico, técnica de aplicação e
rede de frio, se sentirá mais seguro no
exercício da sua função. O enfermeiro é o
responsável pela garantia da qualidade e
efetividade da imunização.
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ABSTRACT
Meningococcal Disease (MD) has its global distribution, is a serious public health
problem and can cause outbreaks and epidemics in any country in the world, due to its
rapid evolution and high mortality. This study deals with a literature review on the
importance of nurses in the applicability of meningococcal C conjugate vaccine, aiming
to describe the panorama of Meningococcal Disease in Brazil and in the world and the
importance of nurses in the meningococcal C conjugate vaccine immunization process.
Early recognition of the disease and mandatory reporting by health professionals
makes the difference to the survival of the index case and secondary. Immunization is
one of the main ways of preventing the disease, so the meningococcal C conjugate
vaccine after immunogenicity studies, gives titre high after the second dose of the
vaccine, but that this protection is guaranteed, according to the National Immunization
Program the nurse has the leading role in meeting the specific recommendations in this
process, with the commitment to ensure a safe and quality care to the population.
Keywords: Nursing. Meningitis.
Meningococcal Disease.
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C

Conjugate

and

Notas
1

Sorogrupo A, B, C, se refere a variações distintas dentro de uma mesma bactéria ou vírus
Asplenia: se refere ao não funcionamento do baço
3 Imunogenicidade: é a capacidade do agente de, após a infecção, induzir a imunidade no hospedeiro
2
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA PROMOÇÃO DO CONSUMO DE
FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS COM AS MÃES E SUAS CRIANÇAS COM
PARALISIA CEREBRAL ATENDIDAS EM UMA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EM
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RESUMO
Introdução: Educação Alimentar e Nutricional constitui uma estratégia preconizada
por políticas públicas em alimentação e nutrição, com o intuito de modificar práticas
alimentares inadequadas, principalmente neste grupo vulnerável de crianças com
Paralisia Cerebral. Objetivo: Promover ações lúdicas e educativas em nutrição para
crianças e suas mães incentivando a ingestão de frutas, verduras e legumes (FLV) em
uma Instituição Beneficente do município de Santana de Parnaíba/SP. Materiais e
métodos: trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, transversal e quantitativa. Foi
aplicado um questionário para as mães presentes com o intuito de detectar o problema
do consumo de FLV nas crianças. Foi realizada a roda de conversa com as mães e
duas intervenções lúdicas com as crianças. Resultados: Segundo o questionário
aplicado com as mães, verificou-se que o tipo de dieta consumida pelas crianças
prevaleceu a dieta geral 57%. Em relação a percepção da mãe sobre a ingestão de
FLV, 43% considerou baixa essa ingestão e quanto ao incentivo do consumo de FLV
da mãe para com o filho, 50% reconheceu que precisa incentivar mais seus filhos. Nas
intervenções com as mães, observou-se um desejo de mudanças nos hábitos
alimentares não só delas, mas sim para toda família. Nas intervenções com as
crianças foi possível observar a participação e interesse em compreender o assunto.
Conclusão: A intervenção nutricional é uma estratégia adequada para incentivar o
conhecimento e consumo do FLV, importante também para as mães, sendo uma ação
fundamental para promover mudanças nos hábitos alimentares saudáveis.

Palavras-chave: Paralisia cerebral. Educação alimentar e nutricional. Hábitos
alimentares.
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Introdução

Muitas crianças apresentam alguma
disfunção neuro-sensório-motoras congênitas
ou desenvolvem logo ao nascer até a sua
primeira infância, necessitando de uma maior
atenção e cuidados especiais (PAVÃO et al.,
2011).
Um exemplo dessas disfunções é a
Encefalopatia Crônica não Evolutiva da
infância, comumente conhecida como
Paralisia Cerebral (PC), que pode está
relacionada com fatores hereditários ou por
alguma lesão não progressiva que atinge o
sistema nervoso central (SNC) durante o
período de pré, peri ou pós-natal
(MODENUTTE et al., 2013).
A PC acomete o desenvolvimento postural
e motor, podendo atingir diferentes partes do
corpo, por essa razão, crianças portadoras
de Paralisia Cerebral tem os movimentos
comprometidos, além do comportamento e o
cognitivo. Dificultado suas habilidades na
realização de atividades diárias e limitando
sua participação no meio social (PAVÃO et
al, 2011; ALMEIDA e GONÇALVES, 2014).
Sabe-se que a comunicação neurológica
está diretamente ligada com a parte
digestória. E por esta razão, a maioria dos
indivíduos com PC apresentam alguma
dificuldade para se alimentar, além de
apresentar alteração no estado nutricional
devido alguma disfunção no trato gastro
intestinal, prejudicado assim seu crescimento
como também sua qualidade de vida
(ARAUJO, 2012).
Desta forma, esses
transtornos interferem e prejudicam sua
alimentação por dificuldade na mastigação,
no esvaziamento gástrico, muitas vezes por
apresentar refluxo gastroesofágico e também
os problemas no motor (MODENUTTE et al.,
2013).
Devido a esses transtornos e sabendo
que a perda de peso é uma caraterística da
PC, Souza et al. (2011), relata que a criança
com
Paralisia
Cerebral
normalmente
apresenta desnutrição progressiva, podendo
ser
principalmente pelo estado de
hipermetabolismo que normalmente acontece
por apresentar inflamação pancreática e
devido a dor apresenta também redução
alimentar e em casos mais avançados
podem apresentar sitofobia, ou seja, medo
de alimentar-se.
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Deste modo, um acompanhamento
nutricional em crianças que apresentam
algum
problema
neuromotor
é
de
fundamental importância, principalmente,
logo ao seu nascimento, para evitar ou
amenizar futuros problemas nutricionais
(ANDRADE, 2007). Uma alimentação
adequada está diretamente relacionada com
a condição de saúde da criança e
adolescente,
favorecendo
seu
desenvolvimento e crescimento, visto que
normalmente eles na sua grande maioria
apresentam desnutrição e uma pequena
parcela apresentam sobrepeso e obesidade
(DOS SANTOS, et al. 2014).
Sabendo que crianças com PC possuem
parte motora e cognitiva prejudicada,
Modenutte, et al. (2014) explica a importância
da realização das refeições, porque além de
satisfazer as necessidades nutricionais,
também ajuda a estimular a mastigação,
deglutição podendo experimentar novos
alimentos e novos gostos. Segundo Pavão et
al., (2011), a falta de estimulação por parte
dos pais ou cuidadores e uma superproteção
podem tornar a criança com dificuldades
motoras moderadas tão dependentes como
as gravemente acometidas.
Outro distúrbio frequente que indivíduo
com PC pode apresentar é constipação
intestinal, devido a motilidade da região do
cólon está afetada por causas neurológicas.
Devido a isso, podem apresentar diversos
sintomas como, por exemplo: “dor crônica,
distensão abdominal, choro e irritabilidade,
sono inquieto, hemorroidas, fissura anal,
escape fecal, indisposição, alteração do
apetite e saciedade precoce, alteração do
humor, infecção urinária, agravamento do
refluxo gastroesofágico” e desta forma
interferido na qualidade de vida dessas
pessoas (ARAUJO, 2012).
Assim, uma Educação Alimentar e
Nutricional
constitui
uma
estratégia
preconizada pelas políticas públicas em
alimentação e nutrição, com o intuito de
modificar práticas alimentares inadequadas
(RAMOS, 2013).
Desta forma, o objetivo do presente
estudo foi o de promover ações lúdicoeducativas em nutrição para crianças e suas
mães incentivando a ingestão de frutas,
verduras e legumes (FLV) em uma Instituição
Beneficente do município de Santana de
Parnaíba/SP.
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Materiais e métodos
Trata-se de uma pesquisa de caráter
descritivo, transversal, quali e quantitativa.
Nesta pesquisa, foram destacados
alguns
temas
importantes
como:
a
investigação do consumo de frutas, legumes
e verduras; o tipo de dieta consumida por
essas crianças; a forma de incentivo por
parte das mães sobre o consumo de FLV; a
avaliação da aceitação do tema abordado
(FLV) pelas crianças através das dinâmicas
lúdicas e a adesão das mães sobre as
propostas de mudanças de hábitos
alimentares saudáveis.
Para tanto, aplicou-se um questionário
com as mães presentes, com questões
diretas como: 1) tipo de dieta ofertada; 2)
auto percepção da adequação da quantidade
de frutas, verduras e legumes consumidos
habitualmente; 3) tipo do lanche e a 4)
motivação da mãe para incentivar e alterar o
comportamento alimentar do seu filho.
Os critérios de pontuação foram divididos
em três categorias e comparados com as
recomendações do Guia Alimentar Brasileiro
(BRASIL, 2014).
 Ingestão baixa ou nula;
 Ingestão razoável;
 Ingestão adequada
Detectado o problema, foi realizada a
primeira intervenção com as crianças, que
consistiu em um teatro onde dois
pesquisadores caracterizaram-se de forma
lúdica no intuito de divertir e descontrair o
ambiente. O texto consistia em dividir os
alimentos em dois grupos: “Alimento
Saudável” e “Alimento Ruim”, tendo dois
cartazes com os devidos nomes e ao passo
que cada imagem contendo um desses dois
tipos de alimentos era apresentado, foram
ditas as seguintes frases: caso o alimento
fosse ruim, “Alimento ruim, longe de mim“ e,
sendo um alimento saudável, “Alimento
saudável, aqui do meu lado”, em seguida a
figura foi colada no cartaz correspondente,
onde a ideia foi de fixação do conteúdo das
frases e de cada alimento/preparação
apresentado. Esta apresentação foi filmada
para melhor análise dos resultados em
função das reações das crianças.
Na semana seguinte, foi aplicada a
segunda intervenção, que correspondia a
“Mágica dos alimentos” e consistia em
transformar um alimento ruim em um
alimento saudável, fixando o tema anterior.
Com uma caixa intitulada de “caixa mágica”
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foi simulada a mágica de um alimento ruim
como um salgadinho que foi colocado nesta
caixa e com os dizeres mágicos: “Pilim pim,
uma mágica aqui pra mim”, este se
transformava em um alimento saudável como
uma fruta; ou um pirulito colorido em uma
salada de frutas e assim por diante. Esta
atividade também foi filmada para facilitar a
análise do resultado.
A atividade com as mães, foi a de uma
roda de conversa durante um mês e meio
com duração de duas horas cada encontro,
uma vez por semana, onde foram abordados
temas relevantes a cerca da alimentação,
como por exemplo, os malefícios de uma
alimentação desequilibrada e os benefícios
de uma alimentação saudável e balanceada;
os grupos dos alimentos de acordo com a
pirâmide alimentar e suas substituições e, em
especial, o incentivo ao consumo de frutas
legumes
e
verduras,
além
de
esclarecimentos de dúvidas quando essas
mães questionavam algo fora do tema
proposto. A cada semana foi observada a
evolução de acordo com as metas pessoais
determinadas
durante
os
encontros
antecedentes. Desta forma, a avaliação foi
realizada de acordo com o empoderamento
dessas mães conforme as orientações
nutricionais.
O presente estudo foi aprovado pelo
Comitê de ética em pesquisa com seres
humanos da Universidade Paulista (UNIP),
sob
o
protocolo
nº
CAE: 21327013.2.0000.5512.
Resultados
De um total de 298 crianças que são
atendidos diariamente pela instituição,
apenas 30 crianças (10,1%) realizam
refeições no local e, destas, apenas 14
(46,7%) participaram da pesquisa, pois
estavam presentes nas reuniões semanais.
O questionário foi aplicado em uma semana
atípica (feriado prolongado), isso pode
justificar a perda amostral.
Segundo a figura 1, que representa o tipo
de dieta ofertada ao filho. Destaca-se que,
57% (n=8) das crianças fazem uso de dieta
geral e 36% (n=5) consomem dieta pastosa.
Na figura 2, apenas 21% (n=3) dessas
mães acreditam que o seu filho tem uma
ingestão adequada de FLV, isto é, 79% delas
acreditam que seu filho faça uma ingestão
inadequada, onde observa-se que 36% (n=5)
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das mães consideram razoável ou nula a
ingestão de FLV do seu filho.
De acordo com a figura 3, destaca-se que
apenas 7% (=1) das mães consideram que
não precisam incentivar os filhos a
consumirem FLV e 93% dessas mães
identificam a necessidade de algum tipo de
incentivo ou insistência.
Em relação às análises qualitativas das
atividades com as crianças, foi possível
observar que a grande maioria delas ficou
atraída com a apresentação, esboçando
algum tipo de reação ou interesse de alguma
forma, seja com um sorriso, com gestos ou
aplausos e até mesmo em palavras, foram as
formas de demonstrar compreensão e
adesão ao tema trabalhado. Como no caso
de uma criança deficiente visual, que
geralmente
apresenta-se
agitada,
se
acalmou e demonstrou felicidade ao bater
palmas durante a atividade.
Na roda de conversa, através dos
encontros semanais com as mães, notou-se
grande interesse em esclarecer dúvidas, pela
maioria das participantes. Por meio do
estabelecimento mútuo de metas semanais,
pode-se constatar que a cada semana havia
progresso e o consumo de FLV parecia
aumentado entre todas, dentre outras
mudanças relacionadas a alimentação
saudável.
Discussão
Sabe-se que crianças com paralisia
cerebral apresentam limitações motoras
globais, dentre estas a alteração no processo
de deglutição e alteração na mastigação
(ANDRADE, 2007). No presente estudo
somente 36% das crianças consomem dieta
pastosa,
diferentemente
do
resultado
encontrado por Lucchi et al. (2009), onde a
consistência alimentar mais encontrada foi a
dieta pastosa, inclusive para pacientes
apresentando deglutição funcional.
O baixo consumo de FLV está de acordo
com dados da POF-IBGE realizada em 20082009, em que a ingestão diária de FLV está
abaixo dos níveis recomendados para mais
de 90% da população brasileira (BRASIL,
2010).
O resultado do estudo de Neutzling et al.
(2009) sobre o consumo de FLV da
população adulta em um município do Rio
Grande do Sul, concluiu que a frequência do
consumo de frutas, legumes e verduras na
população adulta ficou muito inferior
conforme a recomendação diária.
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É importante destacar, que assim como os
adultos não tem o hábito de consumir,
frequentemente, FLV, estarão desta forma,
transmitindo para seus filhos esses hábitos
errôneos (FAGIOLI e NASSER, 2006).
Em um estudo realizado por Rodrigues e
Roncada (2008), demonstram que a
metodologia
de
ensino-aprendizagem
possibilita escolhas adequadas com relação
à alimentação e nutrição, podendo mudar a
realidade do baixo consumo de frutas e
verduras. Destarte, o estudo de Deminice, et
al. (2007) aponta que a educação alimentar
foi eficaz na melhoria do conhecimento,
porém tais mudanças não foram capazes de
modificar positivamente o estado nutricional
dessa população.
Conclusão
De acordo com a metodologia aplicada e
os resultados obtidos, pôde-se concluir que,
com essa população de crianças com
paralisia cerebral, a educação nutricional é
de grande importância para o aprendizado
desses indivíduos e que a utilização do
método
de
aprendizagem
lúdico
é
imprescindível.
A intervenção nutricional é uma estratégia
adequada para melhorar o conhecimento
sobre a importância das frutas, dos legumes
e verduras para a saúde. Porém, faz-se
necessário realizar mais estudos sobre
consumo alimentar, para avaliar se o
conhecimento adquirido será realmente
praticado.
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Figuras
Figura 1. Frequência do tipo de dieta ofertada pelas mães às crianças com paralisia cerebral,
segundo a consistência, em uma associação beneficente de Santana De Parnaíba-SP, 2015.
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Figura 2. Frequência da percepção da mãe segundo a ingestão de frutas, legumes e verduras do
seu com Paralisia Cerebral em uma Associação Beneficente de Santana de Parnaíba-SP, 2015.

Figura 3. Frequência do incentivo ao consumo de frutas, verduras e legumes, segundo a
percepção da mãe em função do consumo do filho com Paralisia Cerebral em uma Associação
Beneficente de Santana de Parnaíba-SP, 2015.
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ABSTRATC
Introduction: Food and Nutrition Education is a strategy advocated by public policy
on food and nutrition, in order to modify inappropriate feeding practices, especially in
this vulnerable group of children with cerebral palsy. Objective: To promote recreational
and educational activities on nutrition for children and their mothers encouraging the
intake of fruits and vegetables (FLV) in a Charitable Institution of Santana de Parnaíba
/ SP. Methods: This is a descriptive research, transversal and quantitative. a
questionnaire for mothers present in order to detect the FLV consumption problem in
children was applied. the conversation wheel with mothers and two play interventions
with children was held. Results: According to the questionnaire with their mothers, it
was found that the type of diet consumed by children prevailed overall diet 57%.
Regarding the mother's perception about the intake of fruits and vegetables, 43%
considered that low intake and the encouragement of his mother's fruit and vegetable
intake to the son, 50% recognized that need to encourage more children. Interventions
with mothers, there was a desire for change in eating habits not only them, but for the
whole family. In interventions with children was observed participation and interest in
understanding the subject. Conclusion: Nutritional intervention is an appropriate
strategy to promote knowledge and FLV consumption also important for mothers, being
a key action to promote changes in healthy eating habits.
Keywords: Cerebral Palsy. Food and nutrition education. Eating habits.
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EDUCAÇÃO: NOÇÃO NIETZSCHIANA, ASPECTOS LEGAIS, E SUA CRISE

Kainã De Oliveira Bento
Aluno do Curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia da Faculdade de Ciências
Econômicas e Administrativas Santa Rita de Cássia

Manoel Matias Fausto
Professor da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas Santa Rita de Cássia
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RESUMO
Desde a época de Nietzsche a educação já passava por uma crise. Os
estabelecimentos de ensino, eram objetos de crítica por parte desse filósofo. Seguindo
os passos deste pensador, trabalharemos seu projeto educacional, o qual se
apresenta como um paliativo em face da crise na educação, e a consequente
decadência que a cultura está sendo submetida, assim como o Direito Constitucional à
Educação, no âmbito brasileiro.
Palavras-chaves: Educação. Do direito constitucional à educação. Os direitos sociais
e a educação. A educação no estado capitalista.
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Introdução
O presente trabalho visa à construção da
noção de Educação. Para tanto, ela terá
como base seus aspectos legais. Sendo isso
realizado, a partir do conceito, e da análise
do Direito Constitucional à Educação,
relacionando o texto legal com o que
observamos na prática, e dessa forma fazer
uma abordagem acerca da crise pela qual a
Educação se encontra.
Tratando da Educação Paulo Freire
entende que “não é possível fazer uma
reflexão sobre o que é a educação sem
refletir sobre o próprio homem”1, pois pare
ele “existe uma reflexão da homem face à
realidade. O homem tende a captar uma
realidade, fazendo-a objeto de seus
conhecimentos”2. Continuando nesta ideia,
salienta que:
[...] a consciência reflexiva deve ser estimulada:
conseguir que o educando reflita sobre sua
própria realidade.
Quando o homem compreende sua realidade,
pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa
realidade e procurar soluções. Assim, pode
transformá-la [...].3

Como é de se notar para Paulo Freire “ o
destino do homem deve ser criar e
transformar o mundo, sendo sujeito de sua
ação”4. Portanto, continua ele, “ o homem é
consciente e, na medida em que conhece,
tende a se comprometer com a própria
realidade”.5 Para que o homem utilize da
Educação como meio de transformar a
realidade em que vive é preciso que haja
primeiramente um desenvolvimento da
tomada de consciência. Para tanto, é preciso
de uma educação que “libertasse pela
conscientização” e [...] que tratasse de ajudar
o homem brasileiro em sua emersão e o
inserisse criticamente no processo histórico”6
Tendo em vista tais abordagens já se
pode perceber a importância da Educação, e
também o porquê de ela ser amparada e
protegida constitucionalmente.
2. Do direito constitucional à educação
No Comentário Geral 11 (1999), da
Comissão de Direitos Econômicos e Sociais
das Nações Unidas está expresso que “ [...] o
direito
à
educação
representa
a
indivisibilidade e a interdependência de todos
os direitos humanos.7
Diz-se que se trata de Direito
Constitucional, pois está amparado na
ISSN 1980-1742

Constituição Federal, mais precisamente nos
artigos 6° e 205. Assim sendo, o art. 6°
dispõe que:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde,
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.

Já o art. 205 da Constituição Federal visa
mostrar em que consiste essa educação, tal
qual é resguardada pelo dispositivo legal:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

O direito à Educação merece importância,
pois tanto no âmbito internacional quanto no
brasileiro ele “[...] apresenta características
jurídicas que o diferenciam em relação aos
demais direitos fundamentais, embora todos
tenham a natureza jurídica de direitos
subjetivos”8. Sendo assim, pode-se afirmar
que:
É direito fundamental social, é direito individual
e também direito difuso e coletivo, de
concepção regida pelo conceito de dignidade
humana. É igualmente dever fundamental. [...].
Comporta obrigações de fazer e não fazer, por
parte de titulares e sujeitos passivos, que não se
exaurem e exigem diferentes atendimentos,
algumas vezes sob a reserva do possível. Seu
regime jurídico, portanto, é complexo: envolve
diferentes poderes e capacidades de exercício,
com a inerente sujeição ao regime jurídico
específico dos direitos fundamentais [...].9

Sendo assim, tendo em vista o texto do
art. 6° da Constituição Federal, e conforme
dito anteriormente, pode-se afirmar a
educação é um Direito Social, e será esse o
tema da próxima seção.
3. Os direitos sociais e a educação
Segundo o entendimento de Moraes:
Direitos sociais são direitos fundamentais do
homem, caracterizando-se como verdadeiras
liberdades positivas, de observância obrigatória
em um Estado Social de Direito, tendo por
finalidade a melhoria de condições de vida aos
hipossuficientes, visando à concretização da
igualdade social, e são consagrados como
fundamentos do Estado democrático, pelo art.
1°, IV, da Constituição Federal.10

Para compreender melhor essa ideia,
ensina Silva que os Direitos sociais
como dimensão dos direitos fundamentais do
homem,
são
prestações
positivas
proporcionadas
pelo
Estado
direta
ou
indiretamente,
enunciadas
em
normas
constitucionais, que possibilitam melhores
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condições de vida aos mais fracos, direitos que
tendem a realizar a igualização de situações
sociais desiguais.11

Desta forma, pode-se perceber que os
Direitos Sociais “se ligam ao direito de
igualdade”12 na medida em que valem como “
pressupostos
do
gozo
dos
direitos
individuais”13, já que visam criar as condições
necessárias para que se alcance a
igualdade, fato este que “proporciona
condição mais compatível com o exercício
efetivo da liberdade”14
Pode-se afirmar que tal relação foi
percebida por Marx, pois como aponta
Leandro Konder15 “ a educação, para Marx,
participa do processo de transformação das
condições sociais, mas, ao mesmo tempo, é
condicionada pelo processo”16. Ou seja, a
função social da educação está no fato dela
ser um instrumento para se combater a
“alienação e a desumanização”17, e desta
forma conseguir buscar a igualdade, e este é
o ideal de um ensino transformador.
Diz-se que se trata de um ensino
transformador pois como salientava Marx “ os
filósofos se limitaram a interpretar o mundo
de diferentes maneiras; mas o que importa é
transformá-lo”18. Portanto esse é o ensino o
qual deve ser alcançado.
Porém, não se pode afirmar que a citação
acima foi dirigida apenas aos filósofos, mas
deve ser entendida de maneira extensiva, ou
seja, está se referindo à todas as pessoas, e
principalmente aquelas que estão envolvidas
com a educação, esteja ela na posição de
aluno ou professor.
Voltando-se novamente ao escopo do
Direito, Moraes afirma que
a definição dos direitos sociais no título
constitucional destinado aos direitos e garantias
fundamentais acarreta duas consequências
imediatas: subordinação à regra da autoaplicabilidade prevista, no § 1º, do art. 5° e
suscetibilidade do ajuizamento do mandado de
injunção, sempre que houver a omissão do
poder público na regulamentação de alguma
norma que preveja um direito social e,
consequentemente, inviabilize seu exercício.19

Sobre o conteúdo dos direitos sociais,
explica a professora Nina Ranieri20 que “ [...]
abrange não só sua garantia e promoção [...]
como também a proibição de excesso e de
proteção insuficiente, expressando um
postulado de proteção, potencializado, no
caso da Educação, pela sua natureza de
direito subjetivo”.21
Diz-se que direito subjetivo é o “direito de
exigir”22, ou seja, trata-se de uma
classificação jurídica que “ exprime a
ISSN 1980-1742

faculdade de ação reconhecida aos titulares
do direito para realização de interesses que
lhes são próprios, e que deriva diretamente
da norma constitucional. ”23
Portanto, sendo o direito subjetivo o
“direito de exigir”, conclui-se daí que “um
direito constitucional subjetivo, [...] confere a
seu titular o poder de invocar a norma
constitucional em seu benefício”.24 Sendo
assim, pode-se afirmar que o povo,
representado como titular do direito à
Educação, pode, e deve fiscalizar e exigir
uma Educação de qualidade.
4. Educação
É notável que “ no mundo Moderno não se
pode mais admitir qualquer dúvida sobre a
importância
da
educação
no
desenvolvimento das sociedades e dos
indivíduos [...]”25. Sendo assim, será tratada
nessa seção uma ideia acerca da educação,
no âmbito da Pedagogia.
Nessa seção será feita uma reflexão
sobre o homem e seu papel no mundo em
que vive, e depois será tratado sobre a
educação, tendo em vista o conselho de
Freire de que “ não é possível fazer uma
reflexão sobre o que é a educação sem
refletir sobre o próprio homem”26
Da mesma forma observa Nietzsche, já
que para ele “educação e cultura são
inseparáveis. Não existe cultura sem um
projeto educacional, nem educação sem uma
cultura que a apoie”.27 Podemos afirmar que
o projeto de Nietzsche “combate, com
veemência, a difusão inescrupulosa dos ditos
bens culturais e os interesses imediatos que
ela visa satisfazer”28, ou seja, tal projeto tem
como escopo “fazer dos estabelecimentos de
ensino o lugar apropriado para a reflexão, o
espírito crítico e a atividade criadora”29 Sendo
assim, para esse filósofo a educação tem
grande importância devido a função
humanística que ela exerce: “ fazer do
homem um homem”30, ou seja, Nietzsche
propõe que é possível dar “sentido à vida “
por meio da cultura.
Conforme Rosa Maria Dias “ Nietzsche
[...] observou estar diante de um sistema
educacional que abandonara uma formação
humanística em proveito de uma formação
cientificista [...]”31, o filósofo percebeu que
existia em sua época uma tendência ao
emprego de “métodos antinaturais de
educação”32, por esse motivo ele dedicou-se
“a um novo princípio de educação[...]” 33.
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Em nossos dias a Educação está na
mesma situação, senão pior. Basta
observarmos a desvalorização do professor,
ou as condições em que nossas escolas se
encontram, ou a qualidade do ensino nas
faculdades particulares. O ensino está
voltado totalmente para o trabalho, e
conforme Nietzsche “ deve-se abominar o
ensino que não vivifica”.34 Desta forma levanos a reflexão sobre o caminho em que
nossa Cultura levara em meio a uma
Educação tão precária.
É importante relacionar a ideia de homem
com a da educação, pois como se sabe, ele
é um ser capaz de educar e ser educado.
Conforme Freire, “ o homem enche de cultura
os espaços geográficos e históricos. Cultura
é tudo o que é criado pelo homem”35
Juntando-se o fato do homem ser um ser
que vive em sociedade, e tendo em vista que
ele é dotado da capacidade de criar, pode-se
afirmar que ele responde aos desafios do
mundo, vai “temporalizando os espaços
geográficos”36, e assim transforma a
realidade na qual está inserido.
Para Milhollan e Forisha “ existem [...] dois
modelos
de
homem,
possíveis
e
37
tradicionalmente opostos” De um lado a
orientação comportamentalista e do outro a
fenomenológica.
A orientação comportamentalista considera o
homem um organismo passivo, governado por
estímulos fornecidos pelo ambiente externo. O
homem pode ser manipulado, isto é, seu
comportamento pode ser controlado, através de
adequado controle de estímulos ambientais.
Além disso, as leis que governam o homem, são
primordialmente iguais ás leis universais que
governam todos os fenômenos naturais [...].
A orientação fenomenológica considera o
homem a fonte de todos os atos. O homem é
essencialmente livre para fazer escolhas em
cada situação. O ponto focal dessa liberdade é
a consciência humana.38

Como se pode perceber, o homem possui
um papel fundamental no processo de
mudança, porém “a mudança não é trabalho
exclusivo de alguns homens, mas dos
homens que a escolhem”.39
Sendo
a
mudança
um
“ato
comprometido”, Freire aponta que “ a
primeira condição para que um ser possa
assumir um ato comprometido está em ser
capaz de agir e refletir”.40
Esse ato de agir e refletir tem como
pressuposto uma ação, a qual visa alcançar
como resultado uma mudança, ou melhor,
uma mudança que tenha como pressuposto
a transformação da sua realidade. Mas para
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conseguir tal emprenho, é necessário “ o
desenvolvimento de uma
consciência
41
crítica”. E não existe outro meio de se
alcançar essa consciência crítica, senão por
meio da educação.
A
relação
entre
educação
e
mudança/transformação é recorrente na
pedagogia, tanto que o notável pensador
Paulo Freire intitulou um de seus livros como
Educação e mudança. Além disso, tal relação
pode ser observada quando Novaes42 define
o que seria educar um indivíduo, para ela
educar um indivíduo pressupõe transformá-lo,
ajudá-lo a desenvolver suas potencialidades,
tentando descobrir outras. É preciso levar em
conta o fator genético, ambiental e a interação
entre os dois elementos que a educação
passará a modificar.
[...] na medida em que o desenvolvimento
socioeconômico
se
acelera,
trazendo
modificações, tanto mais as substituições são
numerosas e rápidas, devendo a educação
preparar para uma mobilidade sem instabilidade
e disponibilidade sem fragmentação.43

Como se pode perceber a educação leva
não só a um desenvolvimento intelectual do
sujeito, mas também faz que com haja uma
mobilidade social do mesmo, já que “no
Brasil, as classes ricas e as pobres se
separaram umas das outras por distâncias
sociais e culturais quase tão grandes quanto
as que medeiam entre povos distintos”44.
Sendo assim, à medida que ele estuda mais,
consequentemente o resultado será uma
ascensão social, pois quanto maior o nível de
instrução da pessoa, maior será sua
remuneração, conforme pode ser notado no
gráfico A.
Freire explica essa importância da
educação, quando trata da “educação das
massas”, para ele
As massas descobrem na educação um canal
para um novo status e começam a exigir mais
escolas. Começam a ter uma experiência que
não tinham.[...]
[...] Passam a exigir voz e voto no processo
político da sociedade. Percebem que outros tem
mais facilidade que eles e descobrem que a
educação lhes abre uma perspectiva.46

Porém a importância da educação na vida
dos indivíduos não deve ser restrita somente
a essa ascensão social que ela proporciona,
pois, além desse fator, podem-se ser citados
ainda, outros objetivos do processo
educativo, os quais relacionam-se
à adaptação do indivíduo na sociedade:
conseguir a realização individual através do
desenvolvimento das próprias capacidades;
favorecer a adaptação à família e aos demais
grupos sociais; mobilizá-lo para o trabalho e
necessidades da sociedade e motivá-lo para
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uma participação ativa, como cidadão, na
própria comunidade47

Sendo assim pode-se inferir que essa
busca de melhores, e mais escolas está
vinculada ao reflexo de um povo que quer
“participar mais na sociedade”48, que tem
esperança, pois “ uma educação sem
esperança não é educação”49 e que almeja
sempre uma superação, pois “ o saber se faz
através de uma superação constante”50
5. Educação e cultura, um modelo a ser
seguido
Segundo Noéli Correia de Melo, “ é em
seu período de maturidade intelectual [...]
que Nietzsche avança as suas últimas
considerações a respeito da educação e do
educador”.51
Da mesma forma em que a transmissão
do saber era passada de mestre para
discípulo, ele também propõe que esta é uma
boa alternativa, quando o que se visa é uma
educação que busca a formação (Bildung) do
indivíduo, e consequentemente a elevação
da cultura na sociedade. A proposta de
Nietzsche é que haja uma educação que
deixe um pouco de lado as burocracias, o
tecnicismo, e foque numa formação para o
desenvolvimento de uma “cultura ligada a
vida”52
Para Nietzsche, a educação e a cultura
têm a ver, conforme estudado acima, com a “
formação de si” e com o “adestramento
seletivo”, sendo assim, uma educação de
qualidade seria aquela voltada não para
tornar todos os homens iguais, e sim de
tornar homens melhores. A educação para
Nietzsche teria a função de desenvolver no
indivíduo o “caráter do gênio”, pois desta
forma estaria contribuindo não somente para
o desenvolvimento de si, como para o
aprimoramento da própria humanidade. A
educação no contexto Nietzschiano é tratada
como uma “arma contra a barbárie do
presente”.53
Nietzsche faz duras críticas em relação à
mediocridade existente tanto na cultura da
modernidade, quanto em seus valores, e na
maneira com que isso reflete na educação.
Para acabar com esse problema, é salutar
que exista uma educação que se
comprometa com a reflexão, e o
conhecimento de si, ou seja, é preciso que
haja uma educação que torne o homem, um
sujeito que compreenda qual seu papel no
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mundo, é fundamental uma educação que
vise o autocultivo.
Ele defendia a ideia de que “ a educação
da juventude precisa de guias”54, daí a ideia
de que a sociedade precisava cadê vez mais
de “gênios”, era preciso um modelo que
educasse e ao mesmo tempo elevasse. Para
ele“ a imitação [...] é ativa, deliberada,
construtiva, e permite a reconstrução do
modelo, a superação de si mesmo e a
anulação do efeito paralisante de sua
época”55. Por isso, é fundamental uma
“imitação criadora”.56
Diante disso, tendo em vista a ideia
Nietzschiana de educação, podemos afirmar
que sua maior tarefa seria a busca de uma
sociedade mais igualitária, já que a
educação, conforme sua proposta, visa a
pavimentação que leva a uma “espécie mais
forte”1. Sendo assim, fica a esperança desse
novo modelo que tem como escopo o
aprimoramento do homem, e a evolução da
sociedade por meio da cultura.
6. Significado jurídico da educação
Na língua portuguesa, a Educação é
entendida como o “ ato de educar; conjunto
de normas pedagógicas aplicadas ao
desenvolvimento geral do corpo e do
espírito”58, sendo que educar significa “
ensinar, doutrinar; instruir-se; cultivar o
espírito” 59. Tais sentidos fazem referência à
sua “ acepção latina originaria derivada da
palavra educatio, que remete [...] a instrução
e ensino. Ensino, por sua vez, remete à
“ação de ensinar, instrução, ensinamento,
educação”.60
Conforme a definição técnica da UNESCO
constante no documento Internacional
Standart Classification of Education – ISED,
de 1997:
Educação, para o propósito do ISCED, inclui
uma variedade de programas e tipos de
educação que são designados no contexto
nacional como educação regular, educação de
adultos, educação formal e informal, educação
continuada, educação à distância, educação
aberta, educação para toda vida, educação de
meio período, sistema duais, sistema de
aprendizes,
educação
técnico-vocacional,
treinamento, educação para portadores de
necessidades especiais (...) 61

1

SOBRINHO, Noéli C. de M. Escritos sobre Educação.
p.40
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Consagrada nas legislações de quase
todos os países, “ o direito à educação é hoje
reconhecido
como
um
dos
direitos
fundamentais do homem”62. Para Oliveira “ o
direito
à
educação
consiste
na
compulsoriedade e na gratuidade da
educação,
tendo
várias
formas
de
manifestação, dependendo do tipo de
sistema legal em cada país” 63
Conforme dito acima, a educação
representa um direito fundamental. Segundo
Peres:
A ideia da educação, como um direito
fundamental do cidadão, apresenta, de pronto, o
seu reverso: o dever do Estado de promovê-la,
facilitá-la, oferecê-la. É claro que desde aí se
fazem sentir, como necessários, limites a esse
direito e a esse dever, que ao fim e ao cabo, são
estabelecidos pelo Estado ou, se preferível,
pelos cidadãos enquanto sujeitos da atividade
estatal. Nesse caso, os cidadãos podem ser
mais uma vez encarados como sujeitos
passivos ou ativos da atividade estatal. No
primeiro caso, enquanto credores do direito à
educação; no segundo, como responsável pela
ação do Estado, exercida no sentido de atender
àquele direito.64

Tratando-se agora acerca da natureza
jurídica do direito à Educação, pode-se
afirmar que é constitucionalmente complexa,
já que é composta por diferentes espécies de
direitos fundamentais. Sendo um direito
fundamental, goza das prerrogativas de
imprescritibilidade,
efetividade,
interdependência e complementaridade. Para
exemplificar isso, Nina Ranieri afirma que “ o
direito não se perde por decurso de prazo;
não há necessidade de ser transferido nem
de a ele se renunciar; não pode ser violado; é
universal; supõe a atuação do Poder Público
e o recurso a meios coercitivos para impor
sua
execução,
caso
necessário;
é
interdependente e complementar a outras
previsões constitucionais” 65
Analisando os arts. 6°, 205, 206 e 208 da
nossa Carta Magna de 1988, fica claro que o
direito à educação “ é direito subjetivo a
prestação, fática ou normativa, por parte do
Estado, de titularidade individual, difusa ou
coletiva”.66
Ou seja, em termos gerais isso significa
que em virtude de sua natureza jurídica de
direito fundamental ele desfruta de quatro
consequências, sendo elas:
(a) desfruta de prioridade em face dos demais
direitos contemplados pela ordem jurídica, (b)
desdobra-se em diversos direitos e garantias;
(c) seu conteúdo material é conteúdo mínimo,
qualificado como direito ao mínimo existencial,
(d) tem eficácia e aplicabilidade imediatas 67
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Além disso, afirma a autora que
sua posição jurídica é de tal modo relevante que
se reveste das garantias inerentes às
Constituições rígidas (v.g. cláusulas pétreas,
exigência de quoruns qualificados para
deliberação etc.), ao abrigo dos critérios de
maiorias parlamentares simples, além de contar
com garantias específicas e aplicabilidade
imediata ( CF, art 5°, §1°, e 60, § 4º, IV) 68

Sendo assim, é notório que o direito à
Educação “ é dever fundamental da família e
do Estado, mas sobretudo do indivíduo”69
7. A educação no estado capitalista
Não há como se pensar acerca da
Educação sem antes se fazer uma análise
sobre o contexto no qual ela está inserida, e
nesta seção o foco estará no sistema
econômico
vigente
no
Brasil,
e
consequentemente traz reflexo tanto na
Educação, quanto na aplicação e efetivação
de todos os outros Direitos Sociais.
O sistema político-econômico e social
o qual estamos nos referindo é o capitalismo.
Não resta dúvidas que o Brasil é um Estado
capitalista, para comprovar isto basta uma
leitura do Capítulo I, Título VII da
Constituição Federal, mais expressamente
no seu art. 170:
A ordem econômica, fundada na
valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios: [...] II propriedade privada; [...] IV - livre
concorrência
Nesse artigo da Carta Magna, pode-se
afirmar
que
estão
presentes
três
características que definem o capitalismo, e
são elas: a livre iniciativa, a existência da
propriedade privada, e a livre concorrência.
Então fica a questão: quais as
expectativas e anseios de uma Educação
que está assentada sobre as bases do
capitalismo, já que desde o início esse
sistema foi na verdade uma “força
profundamente contraditória”70, e a qual só
representa “desapropriação, extinção dos
direitos consuetudinários de propriedade,
imposição de imperativos de mercado e
destruição ambiental”71.
Para responder tal questão não é
necessário tanto empenho, pois isso já é
uma realidade que nos salta aos olhos, e
está presente diariamente, basta ligarmos em
um telejornal e ver a situação precária à qual
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está inserida a Educação no Brasil tendo em
vista os baixos salários e falta de
professores; a violência e falta de segurança
nas escolas, falta investimento, de uniforme,
escassez ou falta merenda , de materiais
escolares; universidades públicas quase
abandonadas pelo poder público; alunos e
professores
desmotivados;
os
baixos
rendimentos em avaliações que revelam a
qualidade de ensino (por exemplo o ENEM, e
o ENADE); obras superfaturadas e desvio de
verbas.
E tudo isso são coisas que podem, e
deveriam ser melhoradas, já que é notório a
quantidade de dinheiro que tem o Poder
Público (basta ver os “elefantes brancos” que
estão sendo construídos para a copa), sendo
assim, fica a questão: para onde está indo
esse dinheiro (nosso dinheiro)? Caso a
resposta do Poder público seja que existe
falta de dinheiro, seriamos levados a pensar
que está ocorrendo um “furo” ou desvio, nos
cofres dos governantes; neste caso, a
alternativa seria investigar, e culpar o
responsável por esse crime contra a
Administração Pública; caso não seja isso
dever-se-ia pensar e investir melhor nosso
dinheiro em coisas que realmente são
necessárias e que estão sendo deixadas de
lado: como a Educação e a Saúde, por
exemplo. Todos precisamos sim de lazer (e é
o que determina também o art. 6° da
Constituição Federal), porém, precisamos
ainda mais de uma educação com qualidade,
saúde e dignidade para todos.
A crítica do capitalismo que aqui se faz
não está assentada sobre seu caráter
político, e sim ao ideológico, e o resultado
que isso traz.
Diz-se que trata de uma crítica no âmbito
ideológico, pois o descaso com a Educação
não é uma simples negligência por parte do
Poder Público, e sim uma jogada ideológica:
pois no momento em que deixa de aplicar
dinheiro público em Educação, e passa-se a
investir em estádios de futebol, cria-se uma
massa inepta, e alienada sobre os assuntos
públicos e sobre a política do país. Dessa
forma, pode-se afirmar que “As leis cegas do
capitalismo, invisíveis para a maior parte das
pessoas, agem sobre o indivíduo sem que
este se aperceba”72 fatos este que favorece
ainda mais a propagação de uma “cultura de
massas”, em detrimento de uma Educação
de qualidade.
Em termos gerais a Educação inserida no
Brasil pode ser considerada refém dessa
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estrutura de Estado, o qual tem como único
objetivo a obtenção do lucro. Cabe então
pensar alternativas para essa triste realidade,
dessa forma,
A esperança de atingir um capitalismo
humano, verdadeiramente democrático
e ecologicamente sustentável vai-se
tornando transparentemente irrealista.
Mas, conquanto essa alternativa não
esteja disponível, resta ainda a
alternativa verdadeira do socialismo73
8. A alternativa socialista
A argumentação em detrimento ao
sistema capitalista realizada até aqui visou
indicar suas respectivas consequências, as
quais existem devido ao fato de ser difícil
pensar que na hipótese de que os
imperativos do mercado permitam que “o
capital prospere sem deprimir as condições
de imensas multidões de pessoas, [e que
faça isso sem] degradar o meio ambiente no
mundo inteiro”74.
Sendo assim, pode-se afirmar que a
solução para esse problema, conforme Ellen
Wood, é a “alternativa verdadeira do
socialismo”75 Pois, por socialismo, entendese o “ sistema político que preconiza a
incorporação dos meios de produção à
coletividade”76.
Dessa forma podemos inferir que estando
“os meios de produção nas mãos da
coletividade”,
ela
iria
dar
um
encaminhamento muito mais favorável a
esses recursos, do que os detentores do
poder no sistema capitalista, já que os
investimentos seriam feitos em relação a
coisas que visam seus interesses, e não aos
interesses da classe dominante.
Tratando desse ponto, e trazendo à
questão um viés histórico, Marx e Engels
afirmam que “ a história de toda a sociedade
até hoje tem sido a história das lutas de
classes”77 Sendo assim, podemos afirmar
que o capitalismo é o sistema político que
mais favorece essa “luta de classes”, já que
incentiva a insaciável busca pela obtenção, e
acumulação de capital, não importando o
meio pelo qual se faz isso. Na passagem que
segue de Marx e Engels podemos perceber a
contemporaneidade disso, quando afirmam
que
a moderna sociedade burguesa, saída
do declínio da sociedade feudal, não
aboliu os antagonismos de classe.
Limitou-se a colocar novas classes,
ANO 10 – NÚMERO 20 – Dezembro 2015

41
novas condições de opressão, novas
formas de luta, no lugar das
anteriores.78
Então fica a questão: se o sistema
Capitalista, é o sistema que visa essa
incessante luta de classes, assim como a
constante opressão gerada pelas classes
detentoras do poder em relação ao povo de
modo geral, porque insistir nesse erro?
É notório que para que ocorra a solução
desses problemas seja implantado o
socialismo, e até mesmo Marx já previa isto,
pois conforme Allan G. Johnson
da forma imaginada por Karl Marx, o
socialismo estatal é o modo de
produção que substituirá o capitalismo
industrial, com maior probabilidade
através de uma revolução dos
trabalhadores, mas também mediante
uma mudança evolutiva gradual.79
Essa evolução gradual já pode ser notada,
tendo em vista as constantes crises do
sistema capitalista que já veem ocorrendo
desde seu início
basta considerarmos os efeitos mais
patentes do capitalismo agrário inglês:
as condições de prosperidade material
existiram na Inglaterra do início da era
moderna como em nenhum outro lugar,
mas foram conseguidas à custa de
uma vasta desapropriação e de uma
exploração intensa80
Mas isso não é algo relacionado somente
ao passado desse sistema já que podemos
observar suas contradições até mesmo nos
dias de hoje, por exemplo nas diversas crises
de economia que vem afetando EUA81, ou
nas constantes manifestações e protestos
que vem ocorrendo aqui no Brasil e no
mundo, fatos estes que só reforça a certeza
de derrocada do sistema capitalista que está
por vir.
Respondendo à questão levantada
anteriormente, podemos afirmar que não há
lógica em permanecer em um sistema que só
reforça as “lutas de classes” da sociedade, e
no qual se reforça cada vez mais seu lado
negativo, com sua “desapropriação e
destruição”82 que com certeza irão afetar
todos os setores da sociedade o qual ele
está inserido.
Sendo assim, a conclusão que se pode
tirar disso é que: pensar em Educação em
um Estado Capitalista, é o mesmo que
pensar na sua destruição, na sua derrocada,
e consequentemente na sua falta de
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qualidade, e é o que ocorre no Brasil, e na
América83.
9. Considerações finais
Ao se fazer uma leitura da atual
Constituição Federal Brasileira, somos
levados a pensar que nosso país é um lugar
igualitário, onde existe a efetividade dos
Direitos Sociais para todos.
Porém, a verdade é que este país nunca
teve quem o dirigisse bem, ou melhor, nunca
teve alguém que se comprometesse com os
anseios do povo, e com a qualidade, e
democratização dos direitos amparados pelo
art. 6° da Constituição Federal.
Hannah Arendt afirma que
A crise geral que acometeu todo
mundo moderno em toda parte e em
quase toda esfera da vida se manifesta
diversamente
em
cada
país,
envolvendo áreas e assumindo formas
diversas. Na América, um de seus
aspectos
mais
característicos
e
sugestivos é a crise periódica na
educação84
Conforme salientado pela filósofa, o
mundo moderno passa por uma crise, e no
Brasil podemos perceber claramente seu
reflexo na educação, basta ligarmos no
noticiário que veremos que é “ um problema
político de primeira grandeza”85
Dizia anteriormente que este país nunca
teve alguém que o dirigisse bem, pois essa
inobservância, negligência e descaso dos
Direitos Sociais pelo Poder Público só
evidencia o fato de que somos governados
não por políticos, e sim por politiqueiros, que
mais parecem negociantes. Já que ora
governam em favor dos próprios interesses,
ora em benefício da classe detentora do
poder, o que constitui uma ofensa ao art. 5°,
onde está expresso que: “todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza [...]”86.
O povo brasileiro vendo isso acontecer, e
tendo consciência dos perigos e os
malefícios que uma educação de má
qualidade poderá causar, já está cansado de
pedir, de votar, de renovar as esperanças a
cada quatro anos. Vale salientar que a
questão não é pedir nada, já que uma
Educação de qualidade é um direito
amparado constitucionalmente, como vimos
aqui.
Diante de tal situação, vale trazer à essa
discussão a ideia do jurista Rudolf Von
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Ihering de que “ a defesa do Direito é um
dever para com a sociedade”87, sendo assim,
podemos afirmar que“ a paz é o fim que o
direito tem em vista, [mas] a luta é o meio de
que se serve para consegui-lo. ”88 Sendo
portanto a “vida do direito” uma luta, cabe ao
povo, às classes e a cada indivíduo essa luta
pela busca de seus direitos.
Para tanto, é notório que o Brasil,
necessita de uma direção, ou seja, de um
conjunto de pessoas que realmente pensem
em seu país, nas crianças, nas mulheres, e
principalmente, que pensem nos Direitos
Econômicos e Sociais de nosso povo.
O sistema capitalista, favorece ainda mais
essa situação e essa dificuldade de se ter
uma sociedade verdadeiramente justa e
igualitária. Fato que pode ser exemplificado
pela desigualdade social, e pelo estado no
que se encontra a educação nas nações
capitalistas, já que
nesses países, não houve ainda uma
educação completa, orientada para o
trabalho social, e o processo de
apropriação não permite colocar as
riquezas ao alcance de todos89
Por isso, ao longo desse trabalho foi
defendida a opção política, por meio da
alternativa socialista90, para estabelecimento
pleno e efetivo de todos os Direitos Sociais,
e, portanto, para que seja possível pensar no
estabelecimento de uma Educação que seja
além de ser Democrática (que abranja toda a
população), de Qualidade.
Como o tema estudado ao longo desse
trabalho tratou sobre a atual crise na
educação, vale destacar aqui alguns pontos
que poderiam melhorar um pouco sua
situação, como por exemplo: o aumento do
custo aluno inicial; aumento dos gastos
públicos nessa área; incentivos na formação
de professores, e em projetos pedagógicos
inseridos junto à comunidade; construção
escolas com infraestrutura de qualidade; e
principalmente, um sistema público que
tenha criatividade, organização e dignidade91.
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ANEXO A

Ao analisar o salário médio, de acordo com o grau de instrução dos trabalhadores, percebe-se
que a remuneração dos empregados não alfabetizados é superior à dos trabalhadores com ensino
médio incompleto. Entretanto, os maiores salários para a RMC ocorreram para os contratados que
possuem Ensino Superior Incompleto e Completo, com valores de R$ 1.329,18 e R$ 2.775,07,
respectivamente. O fato indica que o mercado de trabalho na Região Metropolitana de Campinas,
a exemplo do mercado global, valoriza trabalhadores com maior grau de instrução.45

ABSTRAC
Since the time of Nietzsche education already went through a crisis. Educational
institutions were critical objects by that philosopher. Following in the footsteps of this
thinker, work your educational project, which is presented as a palliative in the face of
the crisis in education and the consequent decay that culture is undergoing, and the
Constitutional Right to Education in the Brazilian context.
Keywords: Education. The constitutional right to education. Social rights and
education. Education in the capitalist state.
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ENSAIO
O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA

Paulo Henrique Rinaldi
Professor da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas Santa Rita de Cássia
Mestre em Direito

RESUMO
O homem tem seu fim em si mesmo, não podendo ser instrumento de coisa
alguma. Coisas possuem preço, têm uma finalidade, podem ser trocadas ou
substituídas. Já o homem tem dignidade e, porque cada homem é único e
insubstituível, não pode ser trocado por nada, pois tem valor absoluto e fim em si
mesmo. Não é, portanto, admissível a reificação ou a coisificação do ser humano,
significa somente o ser humano, o ser racional, é pessoa. Todo ser humano, sem
distinção, é pessoa, ou seja, um ser espiritual, que é, ao mesmo tempo, fonte e
imputação de todos os valores. Após a segunda Grande Guerra, foi criada a
Organização das Nações Unidas (ONU), que tem como objetivos a manutenção da
paz mundial, a proteção dos direitos humanos, a promoção e o desenvolvimento
econômico e social das nações, o estímulo à autonomia dos povos dependentes e o
reforço dos laços entre todos os Estados soberanos. Em 10 de dezembro de 1948 a
ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde são delineados os
direitos humanos básicos. Embora não possua caráter obrigatório, a Declaração dos
Direitos Humanos, além de servir como base para tratados internacionais como o
Tratado Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Tratado Internacional dos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, é continuamente utilizado nas questões de
direito, tanto internas aos Estados como nas relações internacionais. A dignidade da
pessoa humana fundamenta e confere unidade não apenas aos direitos fundamentais
– desde os direitos pessoais (direito à vida, à integridade física e moral, etc.), até aos
direitos sociais (direito ao trabalho, à saúde, à habitação), passando pelos direitos dos
trabalhadores (direito à segurança no emprego, liberdade sindical, etc.) – mas também
à organização econômica (princípio da igualdade da riqueza e dos rendimentos, etc.)
concebida como referência constitucional unificadora de todos os direitos
fundamentais, o conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma densificação
valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional e não
uma qualquer ideia apriorística do homem, não podendo reduzir-se o sentido da
dignidade humana à defesa dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo-a no caso
dos direitos sociais, ou invocá-la para construir uma ‘teoria do núcleo da
personalidade’, ignorando-a quando se trate de garantir as bases da existência
humana. Os direitos fundamentais não estão divididos em dimensões de maneira
estanque e definitiva. Não se encontram, enfim, elencados nas várias dimensões sem
que lhes seja possível a troca. A análise da realidade social dos vários momentos
históricos é que lhes dará lugar em uma ou outra dimensão
Palavras-chave: Direitos fundamentais. Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Dignidade Humana.
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O princípio da dignidade humana
Podemos asseverar nos dias de hoje que
o princípio da dignidade da pessoa está em
ter o homem como um fim em si mesmo e
não como meio para se atingir algum objetivo
ou fim. O homem deve ser sempre a
finalidade de tudo, jamais o meio. No
entanto, esta ideia foi sendo construída ao
longo do tempo, chegando, enfim, a se tornar
parte essencial das Constituições modernas.
Para melhor entendermos esta ideia, é
importante percebermos os momentos
históricos de seu surgimento e concretização,
até o valor que expressa em nossos dias.
Para tanto, cabe-nos, pelo menos, passar
pelo que nos trouxeram o cristianismo, o
Iluminismo, especialmente a proposta de
Immanuel Kant e, finalmente, pelo horror que
foram as Guerras Mundiais, especialmente a
Segunda.
No primeiro caso, o cristianismo, podemos
apontar
a
valorização
do
homem
independente de origem, raça, posição social
ou qualquer outro elemento discriminatório.
A salvação foi apontada por Jesus Cristo
como algo individual, pessoal que dependia
da crença e da postura de cada um em
particular, valorizando, desta forma, cada
pessoa em si, independente de sexo, origem,
posição social ou qualquer outro fator de
diferenciação dentro da sociedade. Nos dois
mandamentos nos quais Cristo resumiu a
doutrina
cristã,
encontramos
o
engrandecimento e a valorização do homem
como pessoa e a solidariedade e fraternidade
para com o outro.
Um dos escribas os tinha ouvido discutir
e, vendo como lhes respondera bem,
aproximou-se dele e perguntou-lhe: ‘Qual é o
primeiro de todos os mandamentos?
Respondeu-lhe Jesus:
O primeiro é este: Ouve Israel: O Senhor nosso
Deus é o único Senhor. E tu amarás o Senhor
teu Deus, com todo o teu coração, com toda a
tua alma, com todo teu entendimento e com
todas as tuas forças. O segundo é: Amarás teu
próximo como a ti mesmo. Não há outro
mandamento maior que estes’ (Marcos 12, 2834)

No primeiro mandamento está a
interpretação
da
valorização
e
do
engrandecimento do homem, feito, aliás, à
imagem e semelhança de Deus, por isso
possuidor de valor próprio, não podendo
servir de instrumento ou objeto de qualquer
pretensão (SARLET, 2008, p. 65). No
segundo, a solidariedade para com o
ISSN 1980-1742

próximo, sem distinção ou preconceito, ou
seja, o reconhecimento de que temos
obrigações para com a vida e a existência
dos outros.
Nisto não há judeu, nem grego; não há servo,
nem livre; não há macho, nem fêmea; porque
todos vós sois um em Jesus Cristo (Carta de
São Paulo aos Gálatas) (BARCELLOS, 2008, p.
121).

O Iluminismo, por sua vez, nos séculos
XVII e XVIII, veio a dar novo alento ao
princípio da dignidade humana. Defendendo
o ideal de liberdade, as ideias iluministas
foram a base ideológica da construção do
Estado liberal burguês, em oposição ao
absolutismo então reinante. Dentre seus
principais representantes podemos destacar
John Locke, Rousseau e Montesquieu. O
primeiro traz a ideia de um direito próprio ao
homem anterior à existência do Estado.
Dentre estes direitos pré-existentes observase a proibição de o homem destruir a si
mesmo ou as suas posses, causar dano a
outro e, principalmente, a ideia de
propriedade, um dos pilares das revoluções
burguesas. Em segundo lugar, Rousseau
com o contrato social, que garantia o Estado
democrático, com a conseqüente igualdade
entre os homens. Finalmente Montesquieu e
a separação dos poderes, o Legislativo,
criando leis, o Executivo, administrando e o
Judiciário dirimindo eventuais conflitos.
Foi com base nas ideias iluministas destes
três pensadores que a burguesia via
lançadas as bases para a derrubada do
absolutismo e a implantação do Estado
liberal burguês. Dentre os movimentos
políticos que trouxeram a queda do Ancien
Régime e ascensão do Estado liberal
burguês destacam-se a Independência
Americana e a Revolução Francesa. Agora a
ordem jurídica garante os direitos individuais
do homem e limita os poderes do Estado
frente ao cidadão.
Dentre os Iluministas do século XVIII, é
imprescindível a presença de Immanuel Kant,
pois foi ele que nos trouxe a melhor
concepção de dignidade humana.
Immanuel Kant pode ser considerado um
divisor de águas dentro da filosofia. Seu
pensamento e sua obra podem ser
considerados como pontes entre a filosofia
havida anteriormente e a que se iniciava no
século XVIII. Sua obra é fonte para a filosofia
moderna e para muitos dos princípios que
permeiam o direito do século XX.
Ponto de convergência do pensamento filosófico
anterior, a obra de Kant constitui, ao mesmo
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tempo, fonte da qual brota a maior parte das
reflexões dos séculos XIX e XX (CHAUÍ, 2005,
p. 89).

Realizou enorme revolução na filosofia.
Ao mudar o foco da filosofia do Ser para a
Consciência, fez-nos perceber o limite de
nossa capacidade de compreensão e alterou
o rumo do conhecimento humano (não
podemos saber como as coisas de fato são,
mas apenas como somos capazes de vêlas).
Foi na obra Fundamentos da Metafísica
dos Costumes que Immanuel Kant nos trouxe
o conceito de “dignidade humana”. E é Ingo
Wolfgang Sarlet em sua obra Dignidade da
Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na
Constituição de 1988 que nos traz Kant e o
princípio da dignidade humana.
Construindo sua concepção a partir da
natureza racional do ser humano, Kant sinala
que a autonomia da vontade, entendida
como a faculdade de determinar a si mesmo
e agir em conformidade com a representação
de certas leis, é um atributo apenas
encontrado nos seres racionais, constituindose no fundamento da dignidade humana.
Com base nesta premissa, Kant sustenta que
o Homem e, duma maneira geral, todo ser
racional, existe como um fim em si mesmo, não
simplesmente como meio para o uso arbitrário
desta ou daquela vontade. Pelo contrário, em
todas as suas ações, tanto nas que se dirigem a
ele mesmo como nas que se dirigem a outros
seres racionais, ele tem sempre de ser
considerado simultaneamente como um fim.
Portanto, o valor de todos os objetos que
possamos adquirir pelas nossas ações é
sempre condicional. Os seres cuja existência
depende, não em verdade da nossa vontade,
mas da natureza, têm, contudo, se são seres
irracionais, apenas um valor relativo como
meios e por isso se chamam coisas, ao passo
que os seres racionais se chamam pessoas,
porque a sua natureza os distingue já como fins
em si mesmos, quer dizer, como algo que não
pode ser empregado como simples meio e que,
por conseguinte, limita nessa medida todo o
arbítrio (e é um objeto de respeito) ’. Ainda
segundo Kant, afirmando a qualidade peculiar e
insubstituível da pessoa humana, ‘no reino dos
fins tudo tem um preço ou uma dignidade.
Quando uma pessoa tem um preço, pode pôr-se
em vez dela qualquer outra como equivalente;
mas quando uma coisa está acima de todo o
preço, e, portanto, não permite equivalente,
então tem ela dignidade. Esta apreciação dá,
pois, a conhecer como dignidade o valor de uma
tal disposição de espírito e põe-na infinitamente
acima de todo o preço. Nunca ela poderia ser
posta em cálculo ou confronto com qualquer
coisa que tivesse um preço, sem de qualquer
modo ferir a sua santidade. (SARLET, 2008, p.
34-35)
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É justamente no pensamento de Kant que
a doutrina jurídica mais expressiva – nacional
e alienígena – ainda hoje parece estar
identificando
as
bases
de
uma
fundamentação e, de certa forma, de uma
conceituação da dignidade da pessoa
humana.
O homem tem seu fim em si mesmo, não
podendo ser instrumento de coisa alguma.
Coisas possuem preço, têm uma finalidade,
podem ser trocadas ou substituídas. Já o
homem tem dignidade e, porque cada
homem é único e insubstituível, não pode ser
trocado por nada, pois tem valor absoluto e
fim em si mesmo. Não é, portanto, admissível
a reificação ou a coisificação do ser humano.
Em suma, quer dizer que só o ser
humano, o ser racional, é pessoa. Todo ser
humano, sem distinção, é pessoa, ou seja,
um ser espiritual, que é, ao mesmo tempo,
fonte e imputação de todos os valores.
Consciência e vivência de si próprio, todo ser
humano se reproduz no outro como seu
correspondente
e
reflexo
de
sua
espiritualidade, razão por que desconsiderar
uma pessoa significa, em última análise,
desconsiderar a si próprio. Por isso é que a
pessoa é um centro de imputação jurídica,
porque o Direito existe em função dela e para
propiciar seu desenvolvimento. Nisso já se
manifesta a ideia de dignidade de um ser
racional que não obedece a outra lei senão
àquela que ele mesmo, ao mesmo tempo,
institui, no dizer de Kant. (SILVA, 1995, p.
145/146).
O que se explicita com Kant é o princípio
do homem como um fim em si mesmo, e
jamais como um meio para se chegar a
algum fim. Torna-se, então claro que o
homem está em primeiro lugar e que a
sociedade, o Estado ou o direito devem tê-lo
como fundamento e jamais um fim em si
mesmos, tendo o ser humano como meio. É
nesta concepção trazida por Kant que, até
hoje, se baseia a ideia da dignidade humana,
a ideia de que o homem não pode ser objeto
de troca, pois possui dignidade.
Como terceiro e último fato a trazer à baila
o princípio da dignidade humana, temos as
duas Guerras Mundiais. Ao fim da 2ª Grande
Guerra, o homem se viu horrorizado com o
que a barbárie humana é capaz de realizar.
Assim, não apenas uma Europa arrasada ao
fim da 1ª Guerra, mas principalmente o
horror dos campos de concentração do
nazismo associados à ideia de que o
extermínio de seres humanos podia constituir
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uma política de governo é algo que por sua
inadmissibilidade choca a qualquer ser
humano. Mais, em meio ao despropositado, o
homem parece ter perdido a noção do valor,
da dignidade e do respeito à vida humana e
ao próximo (BARCELLOS, 2008, p. 125).
Exemplos não são poucos e vão desde os
campos de concentração da Alemanha
nazista e o estupro das mulheres alemãs
pelos soldados do exército vermelho até as
duas bombas atômicas lançadas sobre o
Japão. A Segunda Guerra fez mais de 50
milhões de vítimas que somados aos 9
milhões da Primeira Guerra tornam as
guerras mundiais do século XX a maior
catástrofe da história da humanidade.
O resultado, em oposição antitética, foi,
por um lado, a incorporação do princípio da
dignidade humana à ordem interna
constitucional dos Estados e, por outro,
passou a ser visto como elemento orientador
dos organismos internacionais.
Assim foi que em 24 de outubro de 1945,
portanto, logo após a segunda Grande
Guerra, foi criada a Organização das Nações
Unidas (ONU), que tem como objetivos a
manutenção da paz mundial, a proteção dos
direitos humanos, a promoção e o
desenvolvimento econômico e social das
nações, o estímulo à autonomia dos povos
dependentes e o reforço dos laços entre
todos os Estados soberanos.
Em 10 de dezembro de 1948 a ONU
adotou a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, onde são delineados os direitos
humanos básicos. Embora não possua
caráter obrigatório, a Declaração dos Direitos
Humanos, além de servir como base para
tratados internacionais como o Tratado
Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o
Tratado
Internacional
dos
Direitos
Econômicos,
Sociais e Culturais, é
continuamente utilizado nas questões de
direito, tanto internas aos Estados como nas
relações internacionais.
Artigo 1º da Declaração Universal dos
Direitos Humanos (ONU – 1948): Todos os
homens nascem livres e iguais em dignidade
e direitos. São dotados de razão e
consciência e devem agir em relação uns aos
outros com espírito de fraternidade.
No que diz respeito à incorporação do
princípio
da
dignidade
humana
às
Constituições de Estado, vejamos, mais uma
vez, a lição de José Afonso da Silva:
Foi a Lei Fundamental da República
Federal da Alemanha que por primeiro erigiu
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a dignidade da pessoa humana em direito
fundamental expressamente estabelecido no
seu art. 1º, n. 1, declarando: “A dignidade
humana é inviolável. Respeitá-la e protegê-la
é obrigação de todos os poderes estatais”.
Fundamentou a positivação constitucional
desse princípio, de base filosófica, o fato de o
Estado nazista ter vulnerado gravemente a
dignidade da pessoa humana mediante a
prática de horrorosos crimes políticos sob a
invocação de ações de Estado e outras
razões. Os mesmos motivos históricos
justificaram a declaração do art. 1º da
Constituição portuguesa, segundo o qual
“Portugal é uma República soberana,
baseada na dignidade da pessoa humana e
na vontade popular e empenhada na
construção de uma sociedade livre, justa e
solidária”; e também a Constituição
espanhola, cujo art. 10, n. 1, estatui que “a
dignidade da pessoa, os direitos invioláveis
que
lhe
são
inerentes,
o
livre
desenvolvimento
da
personalidade,
o
respeito à lei e aos direitos dos demais são
fundamentos da ordem política e da paz
social”. E assim também a tortura e toda
sorte de desrespeito à pessoa humana
praticados sob o regime militar levaram o
Constituinte brasileiro a incluir a dignidade da
pessoa humana como um dos fundamentos
do Estado Democrático de Direito em que
constitui a República Federativa do Brasil,
conforme disposto no inciso III do art. 1º da
Constituição de 1988. (SILVA, 1995, p.
144/145).
Vejamos, pois, exemplos da positivação
do princípio da dignidade da pessoa humana
nas Constituições.
A Constituição alemã traz em seu artigo
1º:
Artigo 1º: [Dignidade da pessoa
humana; obrigatoriedade do respeito
aos direitos fundamentais pelo Poder
Público].
1. A dignidade da pessoa humana é
inviolável. Toda autoridade pública terá
o dever de respeitá-la e protegê-la.
2. Com isso, o Povo Alemão declara
invioláveis e inalienáveis os direitos da
pessoa humana, como fundamento de
toda comunidade humana, da paz e da
justiça no mundo.
3. Os Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário
estarão
obrigados
a
considerar como diretamente aplicáveis
os direitos fundamentais a seguir
enunciados.
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A Constituição espanhola positiva em seu
artigo 10:
Artigo 10: 1. La dignidade de lá
persona, lós derechos inviolables que
le son inherentes, el libre desarrollo de
la personalidad, el respeto a la ley a los
derechos
de
los
demás
son
fundamento del orden político y de la
paz social.
A Constituição portuguesa também
positiva em seu artigo 1º:
Artigo 1º: Portugal é uma República
soberana, baseada na dignidade da
pessoa humana e na vontade popular e
empenhada na construção de uma
sociedade livre, justa e solidária.
A este respeito ensinam José Joaquim
Gomes Canotilho e Vital Moreira:
A
dignidade
da pessoa
humana
fundamenta e confere unidade não apenas
aos direitos fundamentais – desde os direitos
pessoais (direito à vida, à integridade física e
moral, etc.), até aos direitos sociais (direito
ao trabalho, à saúde, à habitação), passando
pelos direitos dos trabalhadores (direito à
segurança no emprego, liberdade sindical,
etc.) – mas também à organização
econômica (princípio da igualdade da riqueza
e dos rendimentos, etc.) concebida como
referência constitucional unificadora de todos
os direitos fundamentais, o conceito de
dignidade da pessoa humana obriga a uma
densificação valorativa que tenha em conta o
seu amplo sentido normativo-constitucional e
não uma qualquer ideia apriorística do
homem, não podendo reduzir-se o sentido da
dignidade humana à defesa dos direitos
pessoais tradicionais, esquecendo-a no caso
dos direitos sociais, ou invocá-la para
construir uma ‘teoria do núcleo da
personalidade’, ignorando-a quando se trate
de garantir as bases da existência humana.
Ao basear a República na dignidade da
pessoa humana, a Constituição pretende
realçar
a
rejeição
de
concepções
transpessoalistas do Estado e Nação (‘tudo
pela Nação, nada contra a Nação’, ‘tudo pelo
Estado, nada contra o Estado’), onde os fins
do Estado adquirem substantividade própria,
com sacrifício, se necessário, dos valores
específicos e inalienáveis da própria pessoa
humana. A ‘dignidade da pessoa humana’ e,
assim, um valor autônomo e específico
inerente aos homens em virtude da sua
simples pessoalidade. Consequentemente, a
República baseia-se no homem como sujeito
e não como objeto dos poderes ou relações
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de domínio (CANOTILHO; MOREIRA, 1993,
p. 58-59).
No Brasil, o princípio da dignidade
humana vem elencado no artigo 1º, inciso III:
Artigo 1º: A República Federativa do
Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados, Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamento: [...]
III – a dignidade da pessoa humana.
Na França, a dignidade da pessoa
humana é considerada como elemento
implícito à Constituição desde a Revolução
Francesa em 1789. Para tanto, o Conseil
Constitution assim se manifesta: ‘considérant
que le peuble français a par le préambule de
la Constituituion de 1958, proclame
soennellement son attachement aux droits de
l’ homme et aux príncipes de la souveraineté
nationale qu’ils on été definis par la
Déclaraion de 1789, confirmée e complétée
par le préambule de la Constituition de 1946;
qu’il ressort, par ailleur, du préambule de la
Constituition de 1946 que sauvegarde de la
dignité de la personne humaine contre toute
forme d’asservissement et de dégradation est
un principe de valeur constitutionnelle
(Décision
nº
98.408
DC,
22.1.99)’
(BARCELLOS, 2008, p. 127).
Tradução livre: considerando que o povo
francês, pelo preâmbulo da Constituição de
1958, proclama solenemente seu apego aos
direitos do homem e aos princípios de
soberania nacional, definida por eles pela
Declaração
de
1789,
confirmada
e
completada pelo preâmbulo da Constituição
de 1946; que eles ressaltam, alhures, no
preâmbulo da Constituição de 1946 que
salvaguarda a dignidade da pessoa humana
contra toda forma de escravidão e de
degradação é um princípio de valor
constitucional.
Neste momento, é importante que se frise
que o princípio da dignidade humana não é
uma norma jurídica, pois se faz presente na
pessoa, como vimos, por sua própria
natureza de ser racional, criador de normas
de comportamento, dotado de autonomia e,
portanto, capaz de determinar seus destinos.
Cabe ao direito apenas o reconhecimento da
dignidade humana, que passa, então, como
princípio, a nortear a construção da ciência
do direito e do direito em sua ação cotidiana.
É o que nos ensina José Afonso da Silva:
A dignidade humana não é uma criação
constitucional, pois ela é um desses
conceitos a priori, um dado preexistente a
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toda experiência especulativa, tal como a
própria pessoa humana. A Constituição
reconhecendo a sua existência e a sua
eminência, transforma-a num valor supremo
da ordem jurídica (SILVA, 1995, p. 146).
Para tanto, é necessário considerar o ser
humano como um todo, não apenas em seu
aspecto racional, mas também em seu
aspecto sentimental, ou seja, como um ser
que pensa e que também se emociona,
capaz do amor, do ódio e da indignação. É
preciso considerar o homem em sua
condição espiritual e animal, com vontades,
autonomia e desejos. Cada ser humano é
único e insubstituível.
Temos por dignidade da pessoa humana
a qualidade intrínseca e distintiva e
reconhecida em cada ser humano que o faz
merecedor
do
mesmo
respeito
e
consideração por parte do Estado e da
comunidade. Implicando, neste sentido, um
complexo de direitos e deveres fundamentais
que assegurem a pessoa tanto contra todo e
qualquer ato de cunho degradante e
desumano, como venham a lhe garantir as
condições existenciais mínimas para uma
vida saudável, além de propiciar e promover
sua participação ativa e co-responsável nos
destinos da própria existência e da vida em
comunhão com os demais seres humanos
(SARLET, 2008, p. 63).

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 1ª, 2ª E
3ª DIMENSÕES
Em primeiro lugar, é preciso lembrar que
os direitos fundamentais não estão parados
no tempo, pelo contrário, têm como traço
característico a dinamicidade imposta pela
evolução dos fatos sociais, pois precisam
sempre estar próximos dos fatos sociais,
criando novos direitos, a fim de responder
aos avanços e às demandas de uma
sociedade em constante mutação. Portanto,
os
direitos
fundamentais
que
hoje
observamos são maiores que os de outrora
e, evidentemente menores que os do porvir.
É de se anotar que o conceito de direitos
fundamentais, o seu conteúdo e extensão de
seu objeto não é uma ideia acabada,
apresentada de forma definitiva e cabal. Ao
contrário, os direitos fundamentais são
conquistados e assim considerados segundo
o ideário de cada povo e de cada época,
tendendo a um alargamento contínuo.
Principalmente, os direitos fundamentais são
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conquistados paulatina e historicamente. Por
isso, o próprio constitucionalismo é mutante,
uma vez que o núcleo central se caracteriza
por esse alargamento de direitos e que tende
o homem em sua convivência política
(ROCHA, 1999, p. 04).
Assim, percebemos que os direitos
fundamentais têm com substrato de sua
construção a evolução histórica e social.
Foram alcançados como consequência de
acontecimentos
e
conquistas
sociais
específicas e históricas. No mais das vezes,
podem ser lidos como uma reação dialética à
estrutura social e às formas de poder então
vigentes. O direito é dinâmico e deve, ao
custo de sua sobrevivência, acompanhar a
sociedade, cuja evolução obriga também a
evolução jurídica.
É neste sentido que o professor Miguel
Reale defende que o direito tem natureza
tridimensional, compreendendo fato social, o
valor que é socialmente atribuído a este fato
e a consequente norma que o regulará:
Onde quer que haja um fenômeno
jurídico, há, sempre e necessariamente, um
fato subjacente (fato econômico, geográfico,
demográfico, de ordem técnica etc.); um
valor, que confere determinada significação a
esse fato, inclinando ou determinando a ação
dos homens no sentido de atingir ou
preservar certa finalidade ou objetivo; e
finalmente, uma regra ou norma, que
representa a relação ou medida que integra
um daqueles elementos ao outro, o fato ao
valor. Tais elementos ou fatores (fato, valor e
norma) não existem separados um dos
outros, mas coexistem numa unidade
concreta. Mais ainda, esses elementos ou
fatores não só se exigem reciprocamente,
mas atuam como elos de um processo (já
vimos que o direito é uma realidade históricocultural) de tal modo que a vida do Direito
resulta da interação dinâmica e dialética dos
três elementos que a integram (REALE,
2001, p. 49).
Novos fatos sociais, ensejando nova
mentalidade e valores, exigem a evolução
jurídica.
Desta
forma,
os
direitos
fundamentais são divididos em direitos de 1ª,
2ª e 3ª gerações. Este termo, no entanto, é
considerado por muitos, hoje, inapropriado,
pois pode trazer o sentido de “passagem”,
como as gerações que passam e se vão. Os
direitos fundamentais, por outro lado, embora
construídos
em
momentos
históricos
distintos, não se vão, mas permanecem e se
somam a outros que surgem com o passar
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do tempo. Por isso, não os dividiremos em
“gerações”, mas em “dimensões”. São os
direitos fundamentais de 1ª, 2ª e 3ª
dimensões.
A respeito desta ideia coloca o professor
Ingo Wolfgang in A Eficácia dos Direitos
Fundamentais:
Não há como negar que o reconhecimento
progressivo de novos direitos fundamentais
tem o caráter de um processo cumulativo, de
complementaridade, e não de alternância, de
tal sorte que o uso da expressão ‘gerações’
dos direitos fundamentais pode ensejar a
falsa impressão da substituição gradativa de
uma geração por outra, razão pela qual há
quem prefira o termo ‘dimensões’ dos direitos
fundamentais, posição esta que aqui
optamos por perfilhar, na esteira da mais
moderna doutrina. Neste contexto, aludiu-se,
entre nós, de forma notadamente irônica, ao
que se chama de ‘fantasia das chamadas
gerações de direitos’, que, além de
imprecisão terminológica já consignada,
conduz ao entendimento equivocado de que
os direitos fundamentais se substituem ao
longo do tempo, não se encontrando em
permanente
processo
de
expansão,
cumulação e fortalecimento (SARLET, 2001,
p. 49).
Os Direitos Fundamentais de 1ª Dimensão
Os direitos fundamentais de primeira
dimensão são os que estabelecem limites à
ação do Estado, a fim de que a pessoa tenha
sua vida e existência protegidas de eventuais
abusos estatais. Os direitos de primeira
dimensão representam uma salvaguarda dos
cidadãos em face do Estado. Pedem a
omissão do Estado frente ao indivíduo,
estabelecendo o limite de atuação do Estado,
para garantir a uma sua liberdade de ação e
a autonomia.
Paulo Bonavides assim os define:
Os direitos de primeira geração ou direitos de
liberdade têm por titular o indivíduo, são
oponíveis ao Estado, traduzem-se como
faculdades ou atributos da pessoa e ostentam
uma subjetividade que é seu traço mais
característico; enfim, são direitos de resistência
ou de oposição perante o Estado (BONAVIDES,
2000, p. 517).

Tais direitos advêm da ascensão da
burguesia ao poder. Detentora do domínio
econômico, mas não do poder político. A
classe burguesa, tendo como escopo o ideal
iluminista de liberdade, opôs-se ao
absolutismo, a fim de evitar que o monarca
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pudesse
intervir
na
economia
e,
principalmente, nos bens e na propriedade. O
que se pretendia era a configuração de um
Estado mínimo, limitado por previsão legal a
não interferir no que é privado a cada
cidadão.
Por meio deste mecanismo, a burguesia
pôde manter a sua hegemonia econômica e
conquistar o poder político. O rompimento
com o Ancién Régime e o estabelecimento
da nova ordem estatal trouxeram os direitos
e as garantias individuais.
Dentre os marcos desta transformação na
ordem social, política e jurídica cabe destacar
na Inglaterra a Magna Carta de 1215, e o Bill
o Rights de 1689; a Declaração Americana
de 1776; e a Declaração francesa de 1789.
Em que pesem as razões de ordem política e
a
consequente
hegemonia
burguesa
enquanto classe social dominante no
capitalismo, não há como negar que, mesmo
que
consideremos
como
conquistas
laudatórias às intenções políticas, foram
incorporados ao direito princípios e leis que
garantem a liberdade individual e protegem o
cidadão do Estado. Princípios como o
contraditório, o devido processo legal, a
presunção da inocência são exemplos de
direitos individuais que hoje vigem como
elementares em toda Constituição de Estado
Democrático.
Os Direitos Fundamentais de 2ª Dimensão
Os direitos fundamentais de segunda
dimensão são os que postulam uma vida
digna às pessoas, garantido a cada um o
mínimo para viver em sociedade com
dignidade. Para que os direitos fundamentais
pudessem, de fato ser garantidos ao homem,
fez-se necessária a presença do Estado em
ações afirmativas, garantindo, por exemplo, a
saúde, a educação e o trabalho.
Não é possível garantir ao homem sua
existência individual e sua dignidade sem um
mínimo de condições sociais e econômicas
que garantam a convivência em sociedade.
Daí a presença do Estado para garantir a
todos moradia, saúde, educação, trabalho,
lazer e o que mais for fundamental ao ser
humano para a existência de cada um na
sociedade em que se insere.
Assim, enquanto os direitos de primeira
dimensão pedem a omissão ou não
intervenção do Estado na vida da pessoa, os
de segunda pedem a ação ou intervenção
presencial do Estado para garantir a cada um
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o mínimo existência, o seja, o que é de
direito para uma vida digna.
Traduzem uma etapa de evolução na
proteção da dignidade humana. Sua
essência é a preocupação com as
necessidades do ser humano. Se os direitos
fundamentais de primeira geração tinham
como preocupação a liberdade contra o
arbítrio estatal, os de segunda geração
partem de um patamar mais evoluído: o
homem liberto do jugo do Poder Público,
reclama agora uma nova forma de proteção
da sua dignidade, como seja, a satisfação
das necessidades mínimas para que tenha
dignidade e sentido na vida humana. A
posição inicial (Estado apenas como policial
das liberdades negativas) recebe novo
enfoque. Essa nova forma de alforria coloca
o Estado em uma posição diametralmente
oposta àquela em que foi posicionado com
relação aos direitos fundamentais de primeira
geração. Se o objetivo dos direitos aqui
estudados é o de dotar o ser humano das
condições
materiais
minimamente
necessárias ao exercício de uma vida digna,
o Estado, em vez de se abster, deve fazer-se
presente, mediante prestações que venham
a imunizar o ser humano de injunções
dessas
necessidades
mínimas
que
pudessem tolher a dignidade de sua vida
(ARAUJO; NUNES JÚNIOR, 2006, p. 117).
Enfim, após a conquista dos direitos
individuais, um novo patamar aflorou, o da
necessidade de condições mínimas para a
sobrevivência do homem dentro da
sociedade. Foi no século XIX com a
Revolução Industrial e as péssimas
condições de trabalho que as lutas pelos
direitos sociais surgiram.
A Declaração Universal dos Direitos do
Homem da Organização das Nações Unidas,
de 10 de dezembro de 1948, traz em seu
artigo XXII:
Artigo XXII: Todo homem, como membro
da sociedade, tem direito à segurança social
e à realização, pelo esforço nacional, pela
cooperação internacional e de acordo com a
organização e recursos de cada Estado, dos
direitos econômicos, sociais e culturais
indispensáveis à sua dignidade e ao livre
desenvolvimento da sua personalidade.
Destacam-se
como
pioneiras
na
constitucionalização
dos
direitos
fundamentais
sociais
a
Constituição
mexicana de 1917 e a Constituição alemã de
Weimar de 1919.
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A Constituição brasileira de 1988 positiva
em seu artigo 6º:
Artigo 6º: São direitos sociais a educação,
a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
Os Direitos Fundamentais de 3ª Dimensão
Os direitos fundamentais de terceira
dimensão, os direitos de solidariedade ou
fraternidade, são os que estão voltados à
proteção da coletividade.
Após a 2ª Guerra Mundial e positivados os
direitos individuais e sociais, surge um
sentimento de solidariedade e fraternidade
entre os povos.
Depois de preocupações em torno da
liberdade e das necessidades humanas,
surge uma nova convergência de direitos,
volvida à essência do ser humano, sua razão
de existir, ao destino da humanidade,
pensando o ser humano enquanto gênero e
não adstrito ao indivíduo ou mesmo a uma
coletividade determinada. A essência desses
direitos se encontra em sentimentos como a
solidariedade e a fraternidade, constituindo
mais uma conquista da humanidade no
sentido de ampliar os horizontes de proteção
e emancipação dos cidadãos. (ARAUJO;
NUNES JÚNIOR, 2006, p. 117).
O espírito de solidariedade e fraternidade
trouxeram aos direitos desta dimensão
preocupações tais como o meio ambiente e o
patrimônio social e cultural dos povos. É, por
exemplo, o artigo 225 da Constituição
Federal que trata do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Artigo 225: Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
A característica intrínseca dos direitos
desta dimensão está em sua titularidade.
Não pertencem a uma pessoa ou a um
determinado grupo ou comunidade, mas são
direitos difusos, coletivos, pois têm como
titular a própria humanidade, seu fim e a
busca da garantia de sua preservação e seu
futuro.
Os direitos fundamentais de quarta
dimensão, embora ainda não reconhecidos
de forma unânime, vêm a partir do processo
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de globalização por que passa o mundo. São
direitos que, universalizados, deverão estar
presentes nos diversos países que
compuserem Estados Democráticos de
Direito ou que formarem, pelo menos, um
mesmo bloco econômico. Trata-se da
universalização de direitos fundamentais
como o direito à democracia e à informação
entre outros.
Tais
direitos
deverão
transcender
fronteiras políticas, pois serão direitos de
todos os cidadãos de um mundo globalizado
que necessitará ir além dos limites das
fronteiras das nações para garantir direitos a
todos os que vivem em um mundo com
características de unicidade.
Em um mundo onde as fronteiras
nacionais tornaram-se tênues frente a uma
poderosa economia globalizada que não tem
visto limites na expansão do capitalismo e na
busca pelo lucro, aliado a um avanço
científico que também parece não encontrar
limites, a discussão, positivação e efetividade
dos direitos de quarta dimensão torna-se
essencial. O desenvolvimento de novas
técnicas provenientes, por exemplo, da
medicina e da biologia e dos mais variados
campos
do
conhecimento
tem
nos
proporcionado conquistas verdadeiramente
revolucionárias. Podemos citar as novas
formas de fertilização, pesquisas com
células-tronco, manipulação de embriões
humanos e alimentos transgênicos que, sem
dúvida, devem permitir a melhoria de vida do
ser humano, mas, antes, é preciso respeitá-lo
em sua dignidade.
Conclusão
Os direitos fundamentais não estão
divididos em dimensões de maneira
estanque e definitiva. Não se encontram,
enfim, elencados nas várias dimensões sem
que lhes seja possível a troca. A análise da
realidade social dos vários momentos
históricos é que lhes dará lugar em uma ou
outra dimensão.
Os direitos fundamentais são, ao lado do
enunciado da legalidade e do princípio
separação dos poderes, um dos pilares
básicos do Estado de Direito. José Afonso da
Silva (1995, p. 177) assim os conceituou: são
“[...] aquelas prerrogativas e instituições que
ele (o Direito positivo) concretiza em
garantias de uma convivência digna, livre e
igual de todas as pessoas”.
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Por compor elemento básico da existência
das pessoas, apresentam, dentre outras, as
seguintes características:
a) Inalienabilidade –
os
direitos
fundamentais
não
podem
ser
transferidos, a qualquer título ou
forma, ainda que seja de maneira
gratuita;
b) Irrenunciabilidade – o titular do direito
ou dos direitos não pode, deles, abrir
mão. A renúncia aos direitos
fundamentais não pode ser feita
sequer por seu titular;
c) Imprescritibilidade –
os
direitos
fundamentais não se perdem com o
decurso do tempo;
d) Relatividade ou imutabilidade – não há
direito fundamental absoluto, pois
todos podem ser ponderados com os
demais;
e) Universalidade – são reconhecidos em
todo o mundo (MORAES, 2003, p.
112).
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ABSTRAC
The man has his end in itself and can not be an instrument of anything. Things have
value, have a purpose, can be exchanged or replaced. But the man has dignity and
because each person is unique and irreplaceable, can not be exchanged for anything,
it has absolute value and end in itself. It is therefore admissible reification or
objectification of the human being, means only the human being, the rational being, is a
person. Every human being, without distinction, is a person, that is, a spiritual being,
which is at the same time, source and allocation of all values. After the Second World
War, was created the United Nations (UN), which aims to maintain world peace, the
protection of human rights, the promotion and economic and social development of
nations, encouraging the autonomy of people dependent and reinforcing the links
among all sovereign states. On 10 December 1948 the UN adopted the Universal
Declaration of Human Rights, where basic human rights are outlined. Although it has
not mandatory, the Declaration of Human Rights, in addition to serving as a basis for
international treaties such as the International Covenant on Civil and Political Rights
and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, is used
continuously on points of law, both internal to the states and in international relations.
The dignity of the human person and gives unity based not only on fundamental rights from personal rights (right to life, physical and moral integrity, etc.) to social rights (right
to work, health, housing) passing for workers' rights (right to job security, freedom, etc.)
- but also to the economic organization (principle of equality of wealth and income, etc.)
designed as a unifying constitutional reference of all fundamental rights, the concept of
human dignity requires an evaluative densification taking into account its broad
legislative and constitutional sense and not any a priori idea of man, can not be
reduced to the meaning of human dignity to the defense of traditional personal rights,
forgetting the in the case of social rights, or rely on it to build a 'core personality theory',
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ignoring it in the case to ensure the foundations of human existence. Fundamental
rights are not divided into dimensions of stagnant and definitive. There are, in short,
listed the various dimensions without being possible to exchange. The social reality
stocktaking of the various historical moments is that they will result in one or another
dimension
Keywords: Fundamental rights. Universal Declaration of Human Rights. Human
dignity.
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