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HOMENAGEM

Esta obra é uma homenagem ao professor Juan Ramón de 
Capella Hernandez por sua dedicação a uma aprendizagem de 
ensino superior renovada e crítica.

A forma que este professor tem se dedicado a essa renovação 
pode ser ilustrada por sua obra Aprendizagem da aprendizagem: uma 
introdução ao estudo do Direito.

Essa obra trata de assuntos do dia a dia do ambiente escolar em 
cursos de Direito, tais como o papel de professores e estudantes, as 
atividades em sala de aula e fora dela, as provas e a ocupação, pelos 
estudantes, do espaço cultural no entorno do meio acadêmico. Dis-
cute também os problemas éticos do ensino e das profissões jurídicas.

Pode-se afirmar, inclusive, que o livro não se circunscreve apenas 
a uma pedagogia que se aplica tão somente a cursos jurídicos, pois as 
reflexões do autor podem ser expandidas para a aprendizagem de varia-
dos outros cursos universitários e, em especial, à aprendizagem da vida.

Quando ele se refere a uma aprendizagem inovadora ou renovada, 
afirma que: “À aprendizagem de mera manutenção cabe contrapor 
o que se denomina aprendizagem inovadora. Esta consiste em apren-
der a enfrentar problemas e situações distintas dos conhecidos pelos 
professores, e a achar soluções inéditas; e, secundariamente, consiste 
em solucionar problemas conhecidos com soluções melhores do 
que aquelas dadas(...). Para uma aprendizagem inovadora são mais 
importantes as perguntas do que as respostas”.

Como a obra Cidade e alteridade: convivência multicultural e justiça 
urbana dedica-se a estudos críticos da sociedade em que vivemos, 
ninguém melhor que Juan Ramón de Capella Hernandez a ser ho-
menageado pelos estudos nela apresentados.
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PREFÁCIO

AS CONTROVÉRSIAS E  
VICISSITUDES DAS CIDADES: 

Alteridade e possibilidades de inclusão

Edésio Fernandes1

Foi com enorme prazer que aceitei o convite da Professora Miracy 
Barbosa de Sousa Gustin para participar do importante evento que 
deu origem a esta publicação, e é com prazer renovado que escrevo 
este Prefácio ao livro. O evento e a publicação revelam com vigor 
o enorme fôlego do incomparável esforço inter/transdisciplinar que 
tem sido feito por seus organizadores e contribuintes, dentro do 
marco conceitual sólido e sempre inspirador do Programa “Cidade 
e Alteridade: convivência multicultural e justiça urbana”, no sentido 
da construção de conhecimento acadêmico sobre um dos temas 
contemporâneos mais relevantes, qual seja, o tema das cidades. Dando 
sequência ao evento, esta publicação organiza e alavanca uma série de 
reflexões e ações do Programa Cidade e Alteridade e da Universida-
de Federal de Minas Gerais, articulando ensino, pesquisa e extensão, 
bem como estabelecendo um diálogo direto e frutífero entre direito, 
arquitetura e urbanismo, ciências sociais e outras disciplinas.

Trata-se de um esforço fundamental porque, embora a urbani-
zação tenha sido o fenômeno multidimensional que tão profunda-
mente mudou o Brasil e a América Latina no Sec. XX, e que agora 
está igualmente estruturalmente mudando a África, Ásia, Oriente 

1 Bacharel em Direito (Universidade Federal de Minas Gerais), Especialista 
em Urbanismo (UFMG); Mestre (LL.M. in Law in Development, Warwick 
University, UK) e Doutor em Direito (Ph.D., Warwick University). Professor 
universitário, membro da DPU Associates (Londres) e Teaching Faculty of the 
Lincoln Institute of Land Policy (Cambridge MA, EUA), bem como professor 
visitante em diversas universidades brasileiras e norte-americanas.
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Médio e Leste Europeu, trata-se de fenômeno ainda pouco estuda-
do e compreendido. A tradição de estudos urbanos ainda é muito 
limitada na maioria dos países em desenvolvimento. Quando há uma 
tradição minimamente sólida de pesquisa urbana – como é o caso 
do Brasil –, suas análises e resultados não são devidamente traduzidos 
em políticas públicas e na criação de instituições jurídico-políticas 
adequadas. Quando são, não há continuidade dessas políticas: parece 
que estamos sempre fadados a recomeçar do zero e a reinventar a 
roda, sem que exista um acúmulo do conhecimento sobre o fe-
nômeno da urbanização. No Brasil, como em tantos outros países, 
não há políticas de Estado sobre as cidades para além de políticas 
de governo isoladas e erráticas. Os desafios da universidade, então, 
são muitos: produzir mais e melhor conhecimento acadêmico sobre 
as cidades através de um enfoque inter/transdisciplinar de forma a 
contribuir para criar processos dentro e fora da universidade para 
que esse conhecimento seja traduzido em políticas públicas e ações 
sociopolíticas consistentes e contínuas. 

Trata-se sobretudo de produzir conhecimento acadêmico sobre 
as cidades com o objetivo de contribuir para o processo sociopolítico 
de promoção da reforma urbana visando a mudar estruturalmente o 
padrão atual do processo de urbanização. Dentre outras implicações, 
isso requer requalificar por dentro a natureza dos diversos processos 
de uso, ocupação, parcelamento, desenvolvimento econômico, cons-
trução e preservação do solo urbano, em outras palavras, a natureza 
do processo de produção social do espaço urbano e da cidade. Mesmo 
quando limitados pelo atual contexto, tão fortemente hegemônico, 
da economia de mercado, os proponentes da reforma urbana seguem 
inspirados pela máxima do filósofo francês Henri Lefebvre de que é 
preciso “sonhar com o impossível para apreender o campo do possível.”

Mas, por quê promover reforma urbana? Porque, no Brasil e in-
ternacionalmente, o padrão da urbanização tem sido historicamente 
marcado profundamente pela combinação poderosa de segregação es-
pacial, exclusão sociopolítica, irracionalidade administrativa, ineficiência 
econômica, poluição ambiental, ilegalidade e informalidade. Dadas as 
condições cada vez mais injustas de distribuição dos ônus e benefícios 
da urbanização, o que se vê por toda parte são novas estratégias de 
velhos processos de socialização dos custos e privatização dos ganhos. 
Produzidas por todos, as cidades têm sido apropriadas por poucos. Em 
uma perspectiva de longo prazo, contudo, todos perdemos. Em um 
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mundo cada vez mais urbanizado e de recursos finitos, essas cidades 
excludentes são e serão nosso principal legado para futuras gerações. A 
pesquisa e o tema “Cidades e Alteridade” são especialmente instigantes 
como porta de entrada nessa reflexão, por estarem tão intimamente 
antenados com uma série de processos contemporâneos. O lugar do 
Outro na cidade: trata-se de questão de primeira importância, espe-
cialmente nestes tempos Hobbesianos de medo e insegurança, tempos 
sombrios de tanta insensibilidade e intolerância. 

Acredito que o paradigma do Direito à Cidade pode ajudar a 
jogar alguma luz nessa reflexão. Se o tradicional papel do direito na 
promoção de exclusão sociopolítica e socioespacial já é conhecido 
em alguma medida, ainda está para ser construído um outro, possível 
papel do direito na promoção de inclusão sociopolítica e socioespa-
cial. Esse é o principal desafio dos proponentes da reforma urbana: 
construir as bases de uma ordem jurídico-política que expresse o 
paradigma do Direito à Cidade, o que requer tanto um enorme 
esforço de construção conceitual, quanto sua tradução em ações 
sociopolíticas e politicas públicas, da esfera local à esfera nacional, do 
Brasil e América Latina até a esfera global. 

O conceito do Direito à Cidade vem da obra do mesmo filósofo 
Henri Lefebvre, e propõe as bases de um novo contrato politico – 
articulando os direitos coletivos de habitação e de participação, am-
bos compreendidos da maneira mais ampla –, e assim determinando 
novas regras do jogo da cidade para orientar as ações de governos, 
proprietários, promotores imobiliários, setor privado e sociedade civil 
para a promoção de inclusão socioespacial e a justa distribuição dos 
ônus e benefícios da urbanização. Se as atuais cidades excludentes 
são as expressões socioespaciais de pactos sociopolíticos excludentes, 
a promoção de inclusão social nas cidades requer um novo contrato 
político de cidadania social, para que a promessa Lefebvreana da “festa 
da cidade” deixe de ser uma fantasia utópica.

Nos últimos anos, tem crescido um movimento internacional 
destacando a importância das cidades, sendo que se fala cada vez mais 
de “cidades sem fronteiras”. Mas, essa noção se justifica? 

Por um lado, enquanto no Brasil 85% da população já vive nas 
cidades assim como acontece com cerca de 80% dos latino-america-
nos, as taxas crescentes de urbanização África, Ásia e Oriente Médio 
são impressionantes. No Brasil, tem havido uma mudança no perfil 
do processo migratório, levando ao crescimento de cidades medias e 

BOOK_CidadeeAlteridade.indb   13 07/07/16   12:07



14

pequenas e à formação de uma rede de regiões metropolitanas não 
mais constituídas apenas em torno das capitais. Desde 2008, mais de 
50% da população global vive em cidades. Esse mundo que já ur-
bano se tornará e será ainda mais urbano: este é mais do que nunca 
um planeta de cidades. As altas taxas de urbanização tem refletido as 
altas taxas de (i)migração rural-urbana, urbana-urbana, internacional, 
com deslocamentos recordes de pessoas sendo registrados a cada ano. 

Mais do que nunca no passado, as cidades são e serão centros 
geradores da riqueza, e por isso a tradição anti-urbana dominante 
em diversos setores tem dado lugar à visão das cidades - “a maior 
invenção humana” - como motores do crescimento econômico, bem 
como fontes de oportunidades de desenvolvimento social e realiza-
ção pessoal. Nos tempos atuais, muitas cidades certamente não mais 
respeitam as fronteiras municipais – como é o caso das megalópoles, 
aglomerações urbanas e regiões metropolitanas -, sendo que muitas 
cidades não respeitam nem mesmo as fronteiras nacionais, como é o 
caso das chamadas cidades globais, que estabelecem redes e competem 
entre si, estabelecem todo tipo de trocas e fluxos, formam “hubs” 
e têm seus próprios escritórios de representação. Em alguns casos, 
trata-se de verdadeiras cidades-estados.

Por outro lado, esse é um modelo de desenvolvimento que tem 
altíssimos custos, e que já levou a uma profunda crise das cidades 
em diversos países. São muitas as dimensões dessa crise. Há uma 
crise alimentar, já que a ocupação de áreas peri-urbanas e rurais 
tem levado ao aumento dos custos dos alimentos. Há uma crise 
energética, comprometendo a capacidade dos governos de pro-
ver eletricidade, água e gás para os centros urbanos. Há uma crise 
ambiental, decorrente dos processos combinados de aquecimento 
global, poluição atmosférica, avanço dos mares, deslizamentos e 
desastres “naturais” cada vez mais extremos. Há também uma crise 
fiscal: por toda parte existem municípios e estados falidos, cidades 
fragmentadas e proibitivamente caras. E há em diversos países uma 
profunda crise social, que decorre do fato de que a produção ca-
pitalista não apenas se dá na cidade industrial como era o caso até 
meados do Sec. XX, mas a produção capitalista contemporânea é 
da cidade pós-industrial. Recordes históricos de valorização – e 
especulação – imobiliária têm sido verificados como resultado da 
penetração agressiva do capital imobiliário nacional e global, levan-
do ao aumento da exclusão e das desigualdades socioespaciais: em 
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algumas cidades, entre os extremos de uma mesma linha de metrô 
a diferença de expectativa de vida pode chegar a 15 anos. 

Há também uma crise urbana, com a saturação dos serviços, 
equipamentos e infraestrutura, especialmente no que diz respeito ao 
saneamento, transporte e mobilidade, e há uma crise da moradia, que 
vai do esvaziamento dos centros urbanos à periferização dos mais 
pobres, como resultado de um modelo perverso que combina vazios 
urbanos com a super-ocupação e a sub-ocupação de imóveis, bem 
como com o aumento dos processos variados de produção informal 
do espaço urbano e da moradia nas cidades. Por fim, há uma crescente 
crise da governança política das cidades e descrédito das instituições 
representativas tradicionais, com as atuais “cidades-mercadorias” sendo 
tratadas como meros negócios para mercado, seja através da outorga 
gratuita da enorme valorização imobiliária, seja através das estraté-
gias de gestão empresarial das cidades, que combinam flexibilização, 
desregulação, parcerias público-privadas, operações urbanas, eventos 
esportivos e grandes projetos urbanos. 

Dada essa natureza essencialmente excludente do modelo he-
gemônico de urbanização, não se pode falar sem qualificações de 
“cidades sem fronteiras”. Se há inegavelmente uma circulação mais 
livre de capitais na esfera global, o outro lado dessa moeda é de que 
há restrições cada vez maiores à liberdade de circulação – e locali-
zação nas cidades - de grupos sociais, étnicos, raciais e religiosos. As 
cidades-mercadorias são cada vez mais bancadas pelas remoções e 
despejos forcados de centenas de milhares de pessoas, pela gentrifi-
cação de áreas e expulsão de comunidades tradicionais pelo mercado 
imobiliário, e pela privatização de espaços, bens e recursos públicos. 
As diversas formas de corrupção na gestão urbana e o abuso das no-
ções de “liberação dos valores fundiários” e “interesse público” têm 
garantido que os principais beneficiários das politicas públicas não 
sejam os grupos sociais mais pobres.

Além disso, são muitas as outras fronteiras que têm sido erguidas 
nas cidades: condomínios fechados, clubes privados, escolas privadas, 
carros blindados, praças fechadas... muros separando ricos e pobres, 
“paisagismo antiviolência”, proliferação de equipamentos de vídeos 
e escutas... Além de tantas outras medidas contra os pobres, que pro-
movem discriminação e estigma e dão suporte à violência policial 
arbitrária. Por toda parte, a cada dia, somos confrontados com extre-
mos impensáveis de insensibilidade e humilhação dos mais pobres.
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Por isso, as cidades já são e serão cada vez mais os palcos dos 
conflitos sociopolíticos contemporâneos, como têm indicado os mo-
vimentos de moradia e de usuários de serviços, os movimentos de 
imigrantes e minorias, como foi indicado pelos protestos “Reclaim 
the Streets” e “Occupy”, pelos protestos dos excluídos em geral, afe-
tados pela crise econômica e politicas públicas. Como também têm 
indicado as manifestações que têm acontecido desde junho de 2013 
no Brasil, que são essencialmente urbanas e, em última análise, contra 
o modelo excludente de urbanização do pais.

É nesse contexto de disputas que deve se dar a busca por um novo 
paradigma jurídico-politico para as cidades. Trata-se esse também de 
processo de disputas de várias ordens, quais sejam, disputas conceituais, 
ideológicas, sociopolíticas, institucionais e jurídicas. A construção do 
paradigma do Direito à Cidade deve articular dois eixos principais: a 
substituição da noção de direito de propriedade pela noção da função 
social da propriedade; e a criação de novas bases para gestão políti-
co-institucional, político-social e politico-administrativa das cidades. 

O primeiro eixo dessa disputa se refere à necessidade de uma nova 
conceituação dos direitos de propriedade à luz de uma proposta ampla 
de governança da terra urbana, de forma a promover a democratização 
das formas de acesso ao solo e à moradia. Romper com cultura patri-
monialista/mercantilista dominante requer afirmar as funções sociais 
da propriedade, bem como as obrigações sociais que dela decorrem. 
Também requer repensar papel do planejamento urbano, que não 
se limitar apenas a regular, mas deve sobretudo intervir na estrutura 
fundiária e obrigar os proprietários, considerando sempre quem paga, 
e como, pelo desenvolvimento urbano. Nesse contexto, reconhecer o 
direito individual de propriedade implica em reconhecer sua separação 
do direito de construção, o princípio da outorga onerosa desse direito, 
e a inexistência de direitos adquiridos em matérias urbanísticas. Essa 
posição implica também afirmar o princípio da função social da pro-
priedade pública, bem como a noção da responsabilidade territorial 
do poder público. Em especial, essa ruptura paradigmática implica a 
desmistificação da propriedade individual plena pelas políticas públicas, 
através do reconhecimento do leque de alternativas existentes para 
efetivação do direito social de moradia.

O segundo eixo da disputa se refere à redefinição das condições 
de gestão das cidades, à luz do princípio das funções sociais da ci-
dade, o que requer a combinação de estratégias de descentralização,  
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articulação intergovernamental e criação de esferas regionais e me-
tropolitanas. Sobretudo, uma tal mudança paradigmática requer o 
reconhecimento e a ampliação dos mecanismos de democracia par-
ticipativa, bem como sua articulação com uma política fundiária 
includente e com a transparência e controle social das estratégias de 
envolvimento dos setores privado, comunitário e voluntário na gestão 
urbana. A articulação desses dois eixos requer que seja repensado o 
papel dos urbanistas – que não são reféns do mercado, pelo contrário, 
eles criam as dinâmicas do mercado -, bem como o papel dos juristas, 
que não são neutros nesse processo excludente de produção do espaço 
urbano. A reforma urbana tem que se dar dentro e fora da ordem 
jurídica, dando sentido jurídico, sociopolítico e filosófico à bandeira 
do Direito à Cidade e reconhecendo as cidades também como o lugar 
da resistência, e mesmo da transgressão. Cidade são criações coletivas, 
e para que sejam partilhadas por todos os processos de mobilização 
sociopolítica têm que ser renovados a cada dia. 

Com muito bem colocou Saskia Sassen, nosso desafio para criar 
cidades abertas e includentes é transformar o conflito em abertura:

“Nós, agora, sabemos que esse agudo senso de justiça, de 
vida insustentável, é uma das principais razões daquilo que 
vimos em Túnis, no Cairo e em Alexandria e depois ainda 
em outras cidades: a coragem de se opor ao poder militar 
só com o próprio corpo e com a própria voz. A gravidade 
da injustiça e a insustentabilidade da ordem econômica, 
política e ambiental é que podem representar o impulso 
para reinventar aquela capacidade das cidades de trans-
formar o conflito em abertura ao invés de guerra. Mas 
não será a ordem que conhecemos da Cidade Aberta e da 
sociedade civil como estamos acostumados a representá-la, 
principalmente na tradição europeia. Será preciso mudar os 
fundamentos, incluindo uma espécie de desnacionalização 
do nosso sentido de segurança e uma cidadania cosmopolita. 
É nas metrópoles que esse tipo de projeto tem uma possi-
bilidade de êxito: e quanto mais diversificada e complexa 
é a cidade, maiores são as probabilidades de sucesso. Nesse 
sentido, a cidade global é o terreno adaptado para esse tipo 
de trabalho: internacionalizou a economia, e agora chegou 
o momento de internacionalizar as pessoas e as culturas.”2

2 Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/42087-o-mundo-salvo-
-pelas-metropoles-do-futuro>.
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Se estamos vivendo em tempos Hobbesianos, tempos de medo e 
insegurança, ao se falar em alteridade há que se lembrar do “Outro” 
do medo. Afinal, foi Hobbes mesmo quem declarou: “Quando eu 
nasci, minha mãe pariu gêmeos: Eu e o Medo”. O Outro do Medo 
é a Esperança. E, como nos ensinou Walter Benjamin, “Só por amor 
aos desesperados é que ainda mantemos a esperança”. 

Reiterando minha enorme admiração pelos Programas Cidade 
e Alteridade: convivência multicultural e justiça urbana e Polos de 
Cidadania, além de minha honra ao apresentar esta publicação, rendo 
aqui minha homenagem muito especial àquela que, como tão poucos, 
personifica esse amor aos desesperados, e ao fazê-lo mantém viva 
nossa esperança de um mundo melhor, e de cidades melhores e mais 
justas: a Professora Miracy Gustin.
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INTRODUÇÃO

A CIDADE VISTA POR 
DIFERENTES JANELAS

Miracy B. S. Gustin1

Fernanda de Lazari Cardoso Mundim2

Aline Rose Barbosa Pereira3

1. APRESENTAÇÃO
Esta publicação resulta de pesquisas e de palestras proferidas no “I 

Seminário Internacional Cidade e alteridade: convivência multicultural e justiça 
urbana”, que teve como objeto principal divulgar e problematizar 
os resultados parciais do trabalho realizado pela Equipe de Pesquisa 
de mesmo nome, iniciativa interdisciplinar da Universidade Federal 
de Minas Gerais e do Centro de Estudos Sociais da Universidade de 
Coimbra, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa e com 
a Universidade de Itaúna. A primeira fase da pesquisa, financiada pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), contou 
com a coordenação geral da Professora Doutora Miracy Barbosa de 
Sousa Gustin - UFMG, no Brasil, e do Professor Doutor Boaventura 
de Sousa Santos – CES-Coimbra, em Portugal. 

1 Professora Associada da Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas 
Gerais (Aposentada). Professora do Corpo Permanente do Programa de Pós-
-Graduação em Direito-UFMG. Pós-Doutora pela Universidade de Barcelona 
– CAPES. Doutora em Filosofia do Direito – UFMG. Mestre em Ciência Po-
lítica. Especialista em Metodologia do Ensino e da Pesquisa pela Universidade 
de Michigan, EUA.

2 Graduada em Administração com Habilitação em Cooperativas pela Universi-
dade Federal de Viçosa. Especialista em Gestão de Projetos Sociais pela UFMG. 
Mestre em Gestão Social pelo Centro Universitário UNA.

3 Mestre em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (2012). 
Doutoranda no Centro de Estudos em Desenvolvimento (ZEF), Universidade 
de Bonn, Alemanha.
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A efetivação do direito à cidade vem sendo o compromisso cen-
tral da pesquisa, tendo orientado também a realização do I Seminário 
Internacional. Por meio de ambos buscamos fornecer subsídios a 
uma compreensão mais ampla sobre a convivência multicultural e 
a justiça urbana, além de reforçar o diálogo entre pesquisadores de 
áreas diversas que estudam a cidade, o campo e as pessoas e grupos 
que nela vivem. Tentamos, dessa maneira, superar a reprodução de 
modelos homogeneizantes de compreensão da cidade, oferecendo 
substratos a intervenções políticas mais justas e próximas das neces-
sidades e demandas plurais de seus habitantes. 

 A Carta Mundial do Direito à Cidade nos lembra que é no es-
paço das cidades que se torna possível o encontro e o reconhecimento 
das mais diversas heterogeneidades culturais e socioeconômicas. A 
efetivação do direito à cidade pressupõe, pois, respeito à intercultu-
ralidade e reflexão crítica sobre a redistribuição e o uso equitativo; 
plural; justo; democrático e sustentável dos recursos; riquezas; servi-
ços; bens e oportunidades disponíveis no espaço urbano. Entretanto, 
a organização espacial e social das cidades nega, em grande parte, a 
efetivação desse direito.

O direito a um meio urbano justo demanda, necessariamente, 
a promoção da sustentabilidade no espaço das cidades. Esta depende 
de uma série de políticas públicas e comunitárias direcionadas a 
concretizar ideais diversos, como a inclusão sócio-espacial e cultural; o 
desenvolvimento e a manutenção de áreas ambientalmente protegidas; 
o aprimoramento e a expansão de um sistema de acesso aos direitos 
humanos e difusos, as diretrizes da economia solidária, dentre outros.

Segundo a Carta Mundial de Direito à Cidade, artigo 1o, inciso 2:

O Direito à Cidade é definido como o usufruto equita-
tivo das cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, 
democracia e justiça social. É um direito coletivo dos ha-
bitantes das cidades, em especial dos grupos vulneráveis 
e desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de ação 
e organização, baseado em seus usos e costumes, com o 
objetivo de alcançar o pleno exer cício do direito à livre 
determinação e a um padrão de vida adequado. O Direito 
à Cidade é interdependente a todos os direitos humanos in-
ternacionalmente reconhecidos, concebidos integralmente, e 
inclui, portanto, todos os direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais, culturais e ambientais que já estão regulamentados 
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Essa obra trata de assuntos do dia a dia do ambiente escolar 
em cursos de Direito, tais como o papel de professores e 
estudantes, as atividades em sala de aula e fora dela, as 

provas e a ocupação, pelos estudantes, do espaço cultural no 
entorno do meio acadêmico. Discute também os problemas éticos 
do ensino e das profi ssões jurídicas.
Pode-se afi rmar, inclusive, que o livro não se circunscreve apenas 
a uma pedagogia que se aplica tão somente a cursos jurídicos, 
pois as refl exões do autor podem ser expandidas para a apren-
dizagem de variados outros cursos universitários e, em especial, à 
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