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Resumo 

O objetivo central desse trabalho é propor um estudo sobre a origem e evolução dos 

capões de floresta estacional semidecidual que se estabeleceram sobre as turfeiras da 

Serra do Espinhaço Meridional.  Tal projeto se justifica pela importância desse tipo de 

conhecimento no tocante a entender a dinâmica evolutiva das paisagens da Serra do 

Espinhaço, além de trazer conhecimentos sobre a estrutura florística e fitossociológica 

dessa fitofisionomia que provavelmente não tenha ainda sido estudada em um ambiente 

de turfeira, somado a geração de mais informações sobre esse geossistema e seus 

processos ecológicos associados, que por sua vez permitem delimitar melhor as 

estratégias de manejo e conservação de solos e vegetação em montanhas tropicais e 

entender como diferentes elementos interagem na formação de uma paisagem. A 

metodologia será construída a partir de conhecimentos pré-existentes aplicados ao 

estudo de outros ecossistemas com dinâmica ecológica e geossistêmica semelhantes ao 

das turfeiras, utilizando-se o que já foi gerado de conhecimento sobre o ambiente e a 

região a serem estudados, porém ainda não com o objetivo específico aqui proposto. As 
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diferentes etapas da pesquisa irão englobar: levantamento da composição de espécies, 

caracterização fitossociológica, ecologia da paisagem, relação C
13

/N
15

, análises 

palinológicas dos testemunhos das turfeiras, estudos de fitólitos, caracterização das 

turfeiras na escala de Von post. Com isso espera-se estudar a escala temporal que 

envolve o período de formação, desenvolvimento e estabelecimento desses capões; 

possível influência da vegetação nos processos pedogênicos e pedogeomorfológicos; 

comparações dos resultados encontrados com outros ecossistemas de dinâmica 

ecológica similar ao ponto de identificar singularidades que indiquem como se 

formaram e evoluíram essas florestas.     

Palavras chave: florística, fitossociologia, solo, vegetação, relevo, paisagem, clima.  

Introdução 

A Serra do Espinhaço embora seja um dos ecossistemas mais estudados do 

Brasil (Souza e Martins, 2005; Azevedo e Machado, 2008), apresenta ainda grande 

necessidade de estudos que contemplem o conhecimento da biodiversidade existente ao 

longo de sua extensão, pois, muito se sabe sobre o arcabouço da paisagem e pouco se 

aprofundou acerca das influências dos elementos abióticos nos ecossistemas florestais 

existentes sobre as diversas formações de relevo que compõem o conjunto de serras do 

espinhaço meridional (Gontijo, 2008). Além disso, os estudos sobre a diversidade e 

geografia de plantas no Brasil ainda estão no estágio exploratório o que impede a 

criação de planos de ação para a conservação de muitas espécies e grupos florísticos 

(Giulietti et al. 2005).  

Especialmente as formações florestais da Serra do Espinhaço, ainda são muito 

pouco amostradas se comparadas aos demais tipos de vegetação que ocorrem na região 

do espinhaço, cujos estudos se concentram em campos rupestres e cerrados (Pougi et al. 

2005), isso certamente se devendo ao fato de que as florestas nessa região ocorrem 

quase sempre em fragmentos pequenos e de difícil acesso para os pesquisadores, de 

modo que a pesquisa na região se concentra em alguns ambientes, percursos e temas 

(Madeira et al. 2008).  

Há alguns anos as turfeiras da Serra do Espinhaço Meridional vêm sendo 

estudadas por diversos pesquisadores, com o objetivo de aperfeiçoar no conhecimento 

disponível sobre esse ecossistema bem como ratificar a necessidade e importância da 

proteção e conservação ambiental dessas áreas. Além do conhecimento sobre as 

próprias turfeiras essas pesquisas têm levantado relevantes informações sobre toda a 
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paisagem regional visto que sabidamente as turfeiras constituem importantes registros 

de mudanças paleoambientais do período quaternário. 

E é desse pressuposto que parte a ideia de que estudar a origem e evolução 

desses fragmentos florestais tende a trazer grandes contribuições ao entendimento da 

dinâmica geossistêmica das turfeiras na SdEM  bem como agregar conhecimentos ao 

trabalho de reconstituição da paisagem.  

A singularidade dos ecossistemas de turfeiras e sua importância socioambiental 

No território brasileiro ocorrem tantos geossistemas que nossos esforços de 

pesquisa mal conseguem quantificar, tanto é que em termos de conhecimento da nossa 

biodiversidade ainda estamos concentrados na pesquisa básica de identificar e 

quantificar nossos recursos com poucos avanços em gerar tecnologia a partir deles.  

E essa pesquisa apesar de básica é de importância extrema para a gestão dos 

recursos naturais no país e também influencia outros setores da economia, afinal tudo 

que consumimos direta ou indiretamente vem dos recursos da natureza. Por isso é 

necessário conhecer, investigar, quantificar e identificar padrões nos diversos sistemas 

que ocorrem na natureza a fim de que possamos encontrar a melhor forma de gerenciar 

o uso e a conservação dos recursos que a natureza pode oferecer, seja através de seus 

produtos ou dos serviços ambientais dos ecossistemas.  

Dentre os vários geossistemas que existem no Brasil está a Serra do Espinhaço, 

que corresponde a um conjunto de elevações de relevo do pré-cambriano alinhadas na 

direção norte-sul, desde os limites dos estados do Piauí-Bahia-Pernambuco ao norte, até 

a região central do estado de Minas Gerais (Almeida-Abreu, 1989), constituindo-se a 

formação geomorfológica mais extensa e contínua do território brasileiro (Almeida-

Abreu e Renger, 2002). Para Saadi (1995) o termo planalto define mais claramente a 

geomorfologia desse conjunto de terras altas de Minas Gerais.  

Toda a Cadeia do Espinhaço é constituída de soerguimentos intermitentes, que 

se repetiram em intervalos geológicos, provavelmente desde o paleozóico até os dias de 

hoje. Não há uniformidade nas rochas, nem em sua história geomórfica (King, 1956). A 

geologia é o elemento definidor da composição litológica e geomorfológica, sobre a 

qual o clima atuou e atua no sentido de modelar o relevo e definir a hidrografia, 

influenciando na formação dos solos sobre os quais a biota vem se interagindo, 
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formando as diferentes fitofisionomias e condicionando-se mutuamente no processo de 

distribuição das espécies (Tansley, 1935; Ab’Saber, 2003; Gontijo, 2008).  

Aliada a sua relevância ambiental, a Serra do Espinhaço possui lugar de 

destaque na história do Brasil, pois é a região em que se desenvolveram alguns dos mais 

importantes ciclos da economia nacional, como o ciclo do outro, do diamante, a política 

do café com leite, e é onde vivem hoje cerca de 700 mil pessoas (Silva et al. 2005).    

A riqueza em minérios fez surgir ao longo da SdE o circuito turístico da estrada 

real, que é uma região considerada de importância exclusiva para investimentos 

governamentais na promoção do desenvolvimento turístico. Tais atividades pressupõem 

densa ocupação humana e por consequência uma intensa pressão antrópica nos 

ambientes da SdE desde aquela época até os dias de hoje (Guerra et al, 2003; Pougi et 

al. 2005; Silva et al. 2005; Biodiversitas, 2017).   

Mas também fez surgir intrínsecas relações socioculturais e etnoecológicas que 

retratam a influencia dos domínios da natureza na reprodução social e territorial das 

pessoas que se fixaram nos ambientes dessa serra incorporando em suas dinâmicas de 

vivência características inerentes ao relevo, a paisagem, a fauna, a flora e a todo o 

ambiente natural em que se inserem, interação esta que é até certo ponto holística e 

sustentável, fazendo da SdEM uma região de grande sociobiodiversidade (Velloso e 

Matos, 2008; Gonçalves, 2015; Gonçalves, 2016).  

Por toda essa importância socioambiental foi inserida no programa de 

implementação da política internacional de conservação da Unesco cujo caráter é a 

busca do equilíbrio holístico entre o homem e a biosfera, surgido em 1974 com o 

objetivo de demonstrar a viabilidade de experimentar formas de se conservar a 

biodiversidade sem privar as populações humanas do desenvolvimento social e 

econômico, assim o conceito de Reserva da Biosfera passou a ser a aplicado a Serra do 

Espinhaço (Silva et al., 2005).  

Dentre as várias riquezas que constituem o patrimônio da biosfera da Serra do 

Espinhaço, estão os Organossolos que ocorrem nas depressões de superfícies planas, 

onde o alto conteúdo de água no solo, a elevada acidez, a condição anaeróbica, o baixo 

pH e o efeito inibidor dos ácidos orgânicos favorecem o acúmulo de matéria orgânica e, 

consequentemente, a formação de turfeiras (Benites et al., 2007, 2003; Horák et al., 
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2011; Silva et al., 2008, Silva e Silva, 2016) que a Comunidade Econômica Europeia 

(CEE) considerou, por meio de Instrução Diretiva de 1992, como ambientes naturais de 

interesse comunitário prioritário especial para conservação (DOCE, 1992).  

As turfeiras são ambientes alagados formados pelo acumulo sucessional de 

matéria orgânica depositada sequencialmente ao longo de milhares de anos, em locais 

onde as condições climáticas inibem a atividade dos organismos do solo e pela ausência 

de microrganismos decompositores permite que esse material se mantenha conservado 

ao longo de muitos anos onde a matéria orgânica é humificada e muito lentamente 

mineralizada. 

 São ecossistemas de importância singular na manutenção dos processos 

ambientais em toda região da SdEM, pois é das turfeiras que brotam as nascentes dos 

vários rios e riachos que banham a região do Vale do Jequitinhonha. Pois elas atuam na 

regulação do fluxo hídrico das bacias hidrográficas e da estocagem de carbono no solo 

(Benites et al., 2007; Horák et al., 2011). Em face de sua influência na composição 

química das águas que a permeiam, as turfeiras também protegem os sistemas de água 

doce, ao prevenirem a eutrofização (Maltby & Dugan, 1994). Isso é um serviço 

ambiental muito importante para uma região socialmente considerada como semiárida 

(Pereira-Júnior, 2007), onde um dos maiores problemas sociais é a gestão dos recursos 

hídricos e a água, ocupa lugar central na maioria dos conflitos ambientais vividos pelas 

populações locais (Ribeiro e Galizoni, 2003; Zhouri et al. 2011; Fonseca, 2016), tendo 

em vista que turfeiras estocam grandes volumes de água durante períodos chuvosos, 

sendo esta liberada gradativamente durante os outros meses do ano (Campos et al. 

2012).    

Estima-se que existem no planeta 420 milhões de ha de turfeiras, o equivalente a 

4,2% da superfície da Terra (Silva e Silva 2016). Desse total, algo entre 30,5 e 45,9 

milhões de ha ocorre na região tropical (Rieley et al., 2008). No Brasil, Valladares 

(2003) estimou que, as turfeiras ocupam cerca de 611.883 ha, o que corresponde a 

aproximadamente 0,07% do território nacional, mas não considerou as turfeiras da SdE 

nesse estudo.  

Ao passo que alguns pesquisadores que vem estudando as turfeiras da SdE nos 

últimos anos, esclarecem que esses valores podem estar subestimados sendo maior a 

área total de ocorrência de turfeiras no Brasil, pois boa parte das estimativas de 
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distribuição e ocorrência de turfeiras desconsidera a SdE (Silva et al. 2013; Silva e Silva 

2016).  

De fato o trabalho de Pereira (et al.2005) que faz uma revisão sobre a ocorrência 

de Organossolos no Brasil não faz menção a SdE ao abordar sobre as turfeiras que 

ocorrem no território brasileiro, nem mesmo o mapa de distribuição dos Organossolos 

no planeta Terra da FAO identifica as turfeiras da SdE (Silva e Silva 2017).    

Conclui-se daí que as turfeiras da SdEM representam ainda uma lacuna no 

conhecimento dos Organossolos,  e que estudar mais esse ecossistema pode acelerar o 

entendimento da dinâmica da matéria orgânica em regiões tropicais, uma vez que elas 

apresentam material de diferentes idades e estádios de decomposição.  

Além das questões supracitadas, as turfeiras da SdEM podem trazer para a 

ciência a grande contribuição de auxiliar no avanço da nossa pesquisa básica, no que 

tange a conhecer melhor os processos da natureza, sobretudo na evolução temporal 

desses processos, pois esses ecossistemas mantém preservados os registros de mudanças 

ambientais de milhões de anos, podendo ser a chave para o entendimento de muito do 

que ainda não sabemos sobre a formação e evolução de paisagens e processos 

ecológicos, mudanças climáticas e ciclos de poluição atmosférica locais, regionais e 

globais, rotas de migração de espécies de animais e plantas, centros de origem e 

endemismos de táxons, das formas de adaptação e evolução dos diferentes grupos de 

organismos.  

A infinidade de perguntas e respostas que esse geossitema pode gerar para a 

ciência, bem como a relevância dessas informações seja na geração de hipóteses que 

ajudem a avançarmos nosso conhecimento da biodiversidade, ou no apontamento de 

ameaças ambientais e estratégias de preservação da diversidade biológica, justifica a 

necessidade de mais projetos de pesquisa e trabalhos de divulgação técnica e cientifica 

sobre as turfeiras da SdEM, cumprindo ainda os objetivos propostos pela Unesco no seu 

programa o homem e a biosfera (ONU, 2017).              

A importância social da pesquisa sobre a biodiversidade e conservação da flora  

Nunca é demais ressaltar que o Brasil é o país com a maior biodiversidade do 

mundo, e que as condições ambientais em nosso território são inigualáveis, pois, as 

características climáticas, geográficas e geológicas conferiram ao longo de eras uma 
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exuberante diversidade biológica estimada entre 15% a 20% das 1,5 milhões de espécies 

encontradas no planeta Terra, e no meio de toda essa riqueza em recursos naturais está a 

geodiversidade que nem sempre tem recebido a atenção necessária em termos de 

conservação e manejo desses recursos (Cavalcanti, 2012).    

Devido à importância da biogeografia histórica da América Latina para o 

período quaternário, o Brasil possui importância mundial para pesquisas em estudos de 

mudanças climáticas, reconstrução paleoambiental de paisagens e ecossistemas, pois um 

dos grandes centros de endemismos e origem de espécies no mundo que é a região 

conhecida como o Arco do Pleistoceno possui grande parte de sua área no território 

brasileiro (Gonçalves e Silva, 2013).  

As plantas passaram ao longo dos anos por diversos processos de evolução em 

suas estruturas fisiológicas, morfológicas e fenotípicas associadas quase sempre ao 

desenvolvimento evolutivo do próprio geossitema do planeta, ou seja, pela formação 

dos diversos ecossistemas (Ricklefs, 2001; Gonçalves, 2015 b).   

O conhecimento e o entendimento das complexas relações que envolvem as 

florestas tropicais brasileiras iniciaram-se por levantamentos florísticos feitos por 

naturalistas, assim a flora tem auxiliado ao longo de anos no entendimento da formação 

de paisagens e domínios da natureza no Brasil (Ab’Saber, 2003). Desse naturalismo que 

embora tenha levado aos herbários de outros países a maior parte das coletas de plantas 

brasileiras é que surgiu boa parte do que sabemos sobre a geografia botânica das plantas 

do nosso território (Marinoni e Peixoto, 2010). A maior compilação de dados sobre a 

flora do Brasil ainda é a de um desses naturalistas (Rizzini, 1955) apesar de haverem 

esforços de vários grupos de pesquisa pelo país para fazer a revisão taxonômica de 

vários grupos de plantas (Giulietti et al. 2005).    

Conhecer a flora de uma região e os padrões da origem e evolução das espécies é 

de suma importância para que se possa avançar na elaboração de planos de manejo e 

conservação que contemplem a tão necessária multidisciplinaridade, já que esses 

estudos envolvem dados de diferentes agentes ambientais. O Brasil tem atualmente uma 

enorme quantidade de áreas destinadas à conservação, das áreas pesquisadas os 

inventários de espécies ocupam papel de destaque em quantidade de pesquisas 

desenvolvidas nas unidades de conservação. Mas não basta criar a unidade de 

conservação, tem que fazer pesquisa dentro dela para que o objetivo social da 

conservação seja cumprido.  
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É interessante notar que atualmente a pesquisa em diversidade e conservação de 

plantas tem passado de simples levantamentos florísticos a trabalhos mais aprofundados 

com objetivo de identificar padrões ecológicos, não somente da flora, mas também 

sobre outros aspectos ecológicos da floresta (Gonçalves, 2016 b), o que contribui muito 

para gestão ambiental de áreas protegidas, já que apenas a elaboração de listas de 

espécies não diz muito sobre quais são as principais ameaças nem as melhores 

estratégias de proteção ambiental.   

Todavia, apesar dos esforços dos pesquisadores para encontrarem padrões 

ecológicos, as pesquisas e as políticas de conservação no Brasil ainda são 

majoritariamente baseadas em listas de espécies que nem sempre trazem informações 

reais sobre as características ecológicas do ecossistema, visto que os levantamentos 

florísticos geralmente não aprofundam nos estudos da biologia e história de vida das 

espécies amostradas, logo as estratégias de conservação que são traçadas com base 

apenas em riqueza e densidade ou mesmo na diversidade de espécies calculada por meio 

de índices de diversidade nem sempre contemplam a proteção do ambiente abiótico que 

muitas vezes é essencial na manutenção das espécies e seus processos ecológicos.  

De acordo com Marinoni & Peixoto (2010), as coleções biológicas no Brasil são 

de modo geral pouco estruturadas, e não recebem do governo o investimento necessário 

que torne possível transformá-las, em conhecimento útil e aplicável ao manejo de áreas 

e a criação de estratégias de conservação da biodiversidade. Souza-Baena et al. (2013), 

discutem sobre dados primários de biodiversidade e politicas publicas de conservação, 

os autores ao avaliarem todos os dados confiáveis concluem que, a maior parte das 

espécies da flora brasileira não possuem informações disponíveis na literatura cientifica 

de modo a subsidiar tomadas de decisões quanto as estratégias de conservação. Desse 

modo, percebe-se que é preciso amostrar mais, inventariar áreas ainda não amostradas e 

trabalhar os dados das áreas onde já foram realizados os levantamentos. 

Por isso, fazer pesquisa em redes colaborativas, cooperações internacionais e 

interinstitucionais, formando equipes de pesquisadores que juntos consigam analisar 

informações sobre diferentes aspectos do ecossistema em muito têm a contribuir com os 

estudos ambientais e com um olhar mais integrado entre produtividade agrícola e 

sustentabilidade ambiental. 

Pois a verdade é que em plena era do conhecimento, ou da informação, sabemos 

muito pouco sobre nossa biodiversidade. Estamos perdendo cada dia mais espécies que 
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nem mesmo chegamos a conhecer, incluindo seus processos de evolução e adaptação, 

que talvez possam servir para explicar nossos dilemas sobre o sucesso atual e futuro da 

humanidade.  

 

Os capões de floresta estacional semidecidual na Serra do Espinhaço 

Nas turfeiras da SdEM, ambientes que teoricamente não suportariam formações 

florestais, é possível encontrar Capões de mata que até então são entendidos como 

fragmentos de florestas estacionais deciduais, teorias que possam sustentar hipóteses 

sobre a origem e evolução dessas florestas podem ser abstraídas de outras 

fundamentações teóricas embasadas por estudos fitogeográficos, como as Teorias dos 

Refúgios, Redutos e Relictos Florestais, entretanto uma gama enorme de possíveis 

informações podem surgir a partir do estudo da composição florística e estrutura 

fitossociológica desses Capões, tem-se então uma tese que se sustenta a partir da 

integração de conhecimentos entre solos, relevos e interações entre climas, paisagens e 

plantas e gerar dados que possam remontar a paisagem fitogeográfica como um quebra-

cabeças é a mais instigante motivação que encoraja o desenvolvimento dessa pesquisa. 

O objetivo da pesquisa é então, trazer conhecimentos sobre a estrutura florística 

e fitossociológica dessa fitofisionomia que provavelmente não tenha ainda sido 

estudada em um ambiente de turfeira, somado a geração de mais informações sobre esse 

geossistema e a dinâmica da matéria orgânica em seus processos ecológicos associados, 

que por sua vez permitem delimitar melhor as estratégias de manejo e conservação de 

solos e vegetação em montanhas tropicais e entender como diferentes elementos 

interagem na formação de uma paisagem. A metodologia será construída a partir de 

conhecimentos pré-existentes aplicados ao estudo de outros ecossistemas com dinâmica 

ecológica e geossistêmica semelhantes ao das turfeiras, utilizando-se o que já foi gerado 

de conhecimento sobre o ambiente e a região a serem estudados, porém ainda não com o 

objetivo específico aqui proposto. As diferentes etapas da pesquisa irão englobar: a) 

cobertura vegetal: levantamento florístico, fitossociológico, ecologia da paisagem, 

teores de C, N, H, O e relação C/N, composição isotópica (δ
13

C e δ
15

N) das principais 

espécies, fitomassa e aporte de serapilheira. b) solo: análises palinológicas dos 

testemunhos das turfeiras, fitólitos, caracterização da matéria orgânica na escala de Von 

post, teores de C, N, H, O e relação C/N, composição isotópica. Com isso espera-se 

estudar a escala temporal que envolve o período de formação, desenvolvimento e 

estabelecimento desses capões; possível influência da vegetação nos processos 
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pedogênicos e pedogeomorfológicos; comparações dos resultados encontrados com 

outros ecossistemas de dinâmica ecológica similar ao ponto de identificar 

singularidades que indiquem como se formaram e evoluíram essas florestas e os solos 

que as sustentam.       

Considerações Finais 

Fazer ciência é uma das atividades mais importantes que o ser humano foi capaz de 

desenvolver ao longo de sua história evolutiva. Investigar a história da Terra e de seus 

processos biológicos sempre foi à base da produção das mais bem aceitas e 

fundamentadas teorias da ciência. Eis assim a importância social de um projeto de 

pesquisa que se enfoca na ciência básica, de busca de informações de modo 

aparentemente naturalístico, mas que está sustentado pelo que há de mais moderno em 

aparelhos para análise de dados e datação de isótopos e fitólitos. É uma associação entre 

a base empírica encontrada na observação que leva ás mais fortes hipóteses com a 

acurácia dos resultados analisados por instrumentos de consagrada confiança nos dados.  
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RESUMO 

O trabalho em questão, que se estabelece dentro das Geociências Agrárias e Ambientais, versa 
acerca do bioma Cerrado e de suas diversas fitofisionomias divisíveis, uma grande polêmica 

ainda presente tendo em vista a enorme variedade de subformas deste tipo de savana. O objetivo 

deste trabalho é listar as diversas fitofisionomias vegetacionais do Cerrado de acordo com 
Ribeiro e Walter (1998), contribuindo assim para um melhor debate acerca destas subformas. 

Como resultados apresentam-se formações florestais, savânicas e campestres, que podem ser 

subdividas em 11 subformas: Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca ou Floresta Estacional 

Decidual, Cerradão, Cerrado sentido restrito, Parque Cerrado, Palmeiral, Vereda, Campo Sujo, 
Campo Limpo e Campo Rupestre. Realizou-se a descrição física de cada fitoforma presente, 

destacando-se a dificuldade de algumas que são extremamente parecidas, mostrando a 

necessidade de se repensar se de fato o Cerrado se subdivide de fato em 11 subformas. Como 
conclusão é possível dizer que a atual classificação que se usa nem sempre apresenta 

características tão díspares assim de outras fitofisionomias vegetacionais, sendo que as 

denominadas: Mata de Galeria, Palmeiral e Parque Cerrado não parecem ter tantas espécies 
arbóreas diferenciadas capazes de serem denominadas como subtipos de fato, a primeira poderia 

estar junto à Mata Ciliar, a segunda com as Veredas e a terceira junto ao Cerrado sentido 

restrito. Obviamente se indicam mais estudos acerca da temática. 

Palavras Chave: Biogeografia, Fitofisionomia Vegetacional, Identificação Florestal, 
Geociências Agrárias e Ambientais. 

 

IDENTIFICATION OF TREE IN 11 DIFFERENT VEGETATION TYPES OF 

THE CLOSURE IN THE CITY OF SÃO FRANCISCO, MG. 

ABSTRACT 

The work in question, which is established within Agrarian and Environmental Geosciences, 

deals with the Cerrado biome and its various divisible phytophysiognomies, a great controversy 

still present in view of the enormous variety of sub-forms of this savannah. The objective of this 
work is to list the various vegetation phytophysiognomies of Cerrado according to Ribeiro and 
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Walter (1998), thus contributing to a better debate about these subforms. The results show 

forest, savanna and pasture formations, which can be subdivided into 11 subforms:.Ciliary Mat, 

Gallery Forest, Deciduous Forest or Deciduous Seasonal Forest, Cerradão, Cerrado sense 
restricted, Park Cerrado, Palm Tree, Vereda, Dirty Field, Clean Field and Rocky Countryside. 

The physical description of each phytoform was present, highlighting the difficulty of some that 

are extremely similar, showing the need to rethink if in fact the Cerrado is actually subdivided 
into 11 subforms.  As a conclusion it is possible to say that the current classification that is used 

does not always present characteristics so different from other vegetation phytophysiognomies, 

being that the so-called: Gallery Forest, Palmeira and Cerrado Park do not seem to have as 

many differentiated tree species capable of being denominated as subtypes In fact, the first 
could be near the Ciliary Forest, the second with the Veredas and the third near the Cerrado 

restricted sense. Obviously further studies on the subject are indicated. 

 

Keywords: Biogeography, Vegetation Phytophysiognomy, Forest Identification, Agrarian and 

Environmental Geosciences. 

 

1- INTRODUÇÃO 

O Cerrado brasileiro apresenta 15% da flora mundial, sendo considerado o 

segundo maior bioma do país (só é menos extenso que a Floresta Amazônica), onde 

estão cerca de 1,5% destas espécies (GIULIETTI et al, 2009). Pegando-se apenas o 

estado de Minas Gerais, tem-se cerca de 550 espécies raras, mostrando a biodiversidade 

presente neste estado. 

A expansão agrícola que aconteceu no Cerrado ao longo das últimas décadas 

com o uso excessivo e desordenada de queimadas, fertilizantes químicos e agrotóxicos 

resultou na destruição de 67% de suas áreas no país. Na atualidade, “só cerca de 20% de 

área original do Cerrado permanecem preservadas” (IBAMA /PMDBBS, 2008, p.11). 

O local deste estudo foi o norte do estado de Minas Gerais, onde, segundo 

Brandão (2000), é possível perceber a presença de dois grandes biomas em transição, a 

Caatinga, em menor tamanho e o Cerrado, majoritário nesta região. 

O Cerrado possui imensas plantações de soja, milho, feijão, algodão, café e 

cana-de-açúcar fazendo com que este bioma seja denominado por Borlaug (2002) como 

a última fronteira agrícola do planeta, uma vez que mesmo seu solo sendo muito antigo, 

intemperizado, ácido e com imensas quantidades de Alumínio em seu tecido foliáceo 

(HARIDASAN, 1982), quando fertilizado de maneira adequada é capaz de oferecer 

nutrientes para o desenvolvimento das mais diversas formas de cultura vegetal. 

Em termos climáticos, esta fitofisionomia vegetacional possui uma média 

pluviométrica anual de 1.500mm, com chuva entre de outubro e março e uma estação 
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seca, de abril a setembro, fazendo com que as temperaturas permaneçam entre 22
o
 C e 

27
o
C (em média) e o clima seja classificado como estacional (KÖPPEN, 1931). 

Assim, os Cerrados são àquelas vegetações presentes em locais com clima, solo, 

hidrologia e geomorfologia similares apesar da enorme variedade específica presente 

nas suas áreas endêmicas. 

De maneira a tentar englobar e organizar melhor as similaridades existentes 

entre tantas diferenças presentes neste bioma, Ribeiro e Walter (1998) organizaram 11 

subtipos de fitofisionomias ao longo de três grandes conjuntos vegetacionais, sendo 

estas formações: florestais (Mata Ciliar, Mata de Galeria e Mata Seca ou Floresta 

Estacional Decidual), savânicas (Cerradão, Cerrado sentido restrito, Parque Cerrado, 

Palmeiral e Vereda) e campestres (Campo Sujo, Campo Limpo e Campo Rupestre).  

O objetivo deste estudo, portanto, é apresentar uma discussão teórica de cada um 

destes conceitos contribuindo para um melhor debate acerca do tema. 

2- METODOLOGIA 

Este trabalho utilizou-se da revisão bibliográfica para melhor definição das 

subformas e ida a campo (São Francisco, Norte de Minas Gerais) para melhor 

identificação das subformas de Cerrado presentes.  

3- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De maneira a se facilitar a discussão de cada uma das subformas do Cerrado, 

optou-se por pequenos tópicos sobre cada uma explicando de maneira sucinta suas 

diferenças.  

Mata Ciliar 

Este tipo vegetacional pode ser chamado por alguns autores de Floresta Tropical 

Pluvial Perenifólia (BRANDÃO, 2000). Na área de estudo, o município de São 

Francisco, ela é perfeitamente visível nas bordas do rio de mesmo nome e também em 

alguns trechos de seus afluentes. 

Segundo Carvalho (1994), esta denominação acontece por ela lembrar um tipo 

de "cílio" capaz de evitar o assoreamento dos cursos d´água ao longo dos mananciais 

onde ela está presente, em geral, neossolos flúvicos eutróficos de textura argilosa, o que 

explica a observação comum de agricultura de vazante nestes locais, mesmo as Matas 

Ciliares sendo protegidas pelo Estatuto de Área de Proteção de Permanente (APPs) do 

Código Florestal brasileiro (MMA, 2015). 

Mata de Galeria 
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Esta é uma subforma bastante complexa de ser analisada, pois em muitos 

estudos as Matas de Galeria nem mesmo são consideradas fitoformas florestais devido a 

sua semelhança com as Matas Ciliares.  

Maury et al. (1994) a consideram como uma “Mata Ciliar mais seca”, dividindo-

a em alagável e não alagável. Outros autores como Walter e Sampaio (1998), entretanto 

a enxergam como sinônimo de Mata Ciliar, levando a uma dificuldade de diferenciação 

desta subforma, indicando a necessidade de mais estudos que sejam capazes de 

considerar de fato esta como uma fitofisionomia de fato do Cerrado brasileiro. 

Segundo Ribeiro e Walter (2008, p.164): 

Por mata de galeria entende-se a vegetação florestal que acompanha os rios 

de pequeno porte e córregos dos planaltos do Brasil Central, formando 

corredores fechados (galerias) sobre o curso d’água. 

Para estes mesmos autores (1998), uma das características mais interessantes da 

Mata de Galeria se dá pela enorme quantidade de ervas e hemiparasitas, mostrando que 

esta fitoformação vegetacional de fato se assemelha a uma área de transição entre a 

Mata Ciliar e à Mata Seca. 

Mata Seca ou Floresta Estacional Decidual 

A Mata Seca é uma das marcas do Cerrado brasileiro, em especial do Norte de 

MG. Graças a sua característica estacional que garante perda foliar praticamente total no 

período de seca (BELÉM, 2002), esta subforma acaba sendo frequentemente confundida 

com a Caatinga Arbórea, gerando polêmicas enormes no mundo científico. 

Típica de locais com o clima bem marcado por chuva ou seca, suas espécies 

possuem o “estrato arbóreo predominantemente caducifólio, com mais de 50% dos 

indivíduos desprovidos de folhagem na época desfavorável” (IBGE, 1996, p.113).  

Belém (2002) sugere que a Floresta Decidual ocorre em locais de solo calcário e 

clima tropical semiúmido ou semiárido, ideia também presente nos trabalhos de 

Goodland e Ferri (1979) que colocam ainda a relação direta entre este tipo de vegetação 

e as características edáficas de uma determinada área. 

Cerradão 

Esta fitoformação vegetacional é extremamente curiosa pela sua similaridade 

floral com o Cerrado sentido restrito, mas também com as árvores de grande porte da 

mata seca (MMA, 2015). Mesmo com sua vegetação mais densa, notam-se propriedades 

esclerófilas e xeromórficas capazes de contribuir para sua sobrevivência nos períodos de 
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falta de água, como tecido parenquimal extremamente grosso (uma adaptação para 

diminuição da perda de água por evapotranspiração). 

Sobre o Cerradão, escreveu Magalhães (1966, p.62): “As árvores e arbustos são 

pouco tortuosos, às vezes com fustes retilíneos... [com espécies vegetais que]... atingem 

de 10 a 15 metros de altura”. 

Cabe destacar ainda a variedade que pode acontecer neste subsistema de acordo 

com a capacidade fértil do solo, dividindo-se em Cerradão Distrófico (solos mais 

pobres) e Cerradão Mesotrófico (solos mais ricos), como mostram Ribeiro e Walter 

(1998). 

Os mesmos autores (2008) ao listar as espécies arbóreas mais encontradas nesta 

tipologia vegetacional frisam que nenhuma delas é exclusiva do Cerradão, sendo 

possíveis de ser encontradas em outras subformas de Cerrado.  

Cerrado sentido restrito 

De acordo com Ribeiro e Walter (1998), esta seria uma subforma savânica de 

baixa estatura dominante em suas espécies vegetais. Para Collinson (1988), observa-se 

grande presença de gramíneas com vegetação aberta, diferente dos dosséis ainda 

presentes no Cerradão com rápido crescimento nos períodos de chuva. 

A inclinação vegetacional, com ramos tortos e irregulares são características do 

cerrado sentido restrito que comprovam sua relação com solos ácidos e de grande 

quantidade de Alumínio (HARIDASAN, 1982). Cabe destacar a adaptação desta forma 

vegetacional ás queimadas regulares e, em alguns casos importantes para a quebra de 

dormência de sementes, além de xilopódios (estruturas vegetais subterrâneas perenes) 

capazes de permitir a rebrota após incêndios (MMA, 2015). 

Parque Cerrado 

Este tipo de formação savânica é uma expressão pouco usada para descrição de 

subforma de Cerrado, sendo de uso praticamente exclusivo de Ribeiro e Walter (1998). 

Segundo estes (2008, p.178): 

O Parque de Cerrado é uma formação savânica caracterizada pela presença de 

árvores agrupadas em pequenas elevações do terreno, algumas vezes 

imperceptíveis e outras com muito destaque, que são conhecidas como 
“murundus” ou “monchões”. 

Murundus são amontoados de solo que podem variar de tamanho, com média de, 

no máximo 2 m no Brasil, mas com até 10 m de altura na África (COX et al., 1989). 

Sua formação pode se dar graças à ação de insetos isópteros, com destaque para os 

locais de moradia dos Cupins do Cerrado ou Velocitermes heteropterus. 
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O solo dos murundus tem baixa infiltração, fazendo com que nas épocas de 

chuva ocorra inundação entre as pequenas montanhas de solo presentes na região. Na 

parte coberta de água, nota-se a presença de espécies adaptadas ao alagamento, 

entretanto, na parte superior observa-se a presença de vegetação do Cerrado sentido 

restrito (RESENDE et al., 2007), gerando enorme polêmica se de fato o Parque Cerrado 

é ou não uma subforma do bioma Cerrado. 

Palmeiral 

Esta denominação se origina do fato das palmeiras arbóreas não serem, de fato, 

árvores ou espécies vegetais lenhosas, gerando grande polêmica, pois neste caso, só se 

poderiam considerar palmeirais o conjunto exclusivo de palmeiras não lenhosas, 

excluindo-se as demais espécies presentes no local. Algo impossível de acontecer na 

natureza. Outro ponto que gera discordância na literatura também se dá pela sua enorme 

semelhança com as Veredas, uma vez que a maior parte das palmeiras se localizam 

nestas áreas alagadiças. 

Para Ribeiro e Walter (2008, p.180): 

A formação savânica caracterizada pela presença única de espécie de 

palmeira arbórea é denominada de palmeiral. Nesta fitofisionomia 

praticamente não há destaque das árvores dicotiledôneas, embora elas possam 

ocorrer com frequência baixa 

O que os autores comumente denominam de palmeirais são os agrupamentos 

entre (principalmente) as seguintes espécies: Macaúba (Acrocomia aculeata), que forma 

o Macaubal; Babaçu (Attalea speciosa), que determina o Babaçual e a Gueroba 

(Syagrus oleracea), que dá origem ao Guerobal. 

Vereda 

A principal palmeira presente no Cerrado é o Buriti (Mauritia flexuosa), típico 

das Veredas e exemplo claro da dificuldade de se pensar nos Palmeirais como uma 

subforma viável de classificação do bioma em questão. 

Descrito por Carvalho (1994) como caminhos encharcados onde se observam 

mudanças na vegetação, “as veredas são tipologias campestres, com estrato herbáceo-

graminoso dominante” (UFLA-IEF, 2006, p. 12). 

 Mesmo assim, esta fitofisionomia vegetal pode ser descrita como formada por 

“subsistemas jovens – Holocênicas, ainda em processo de evolução, portanto, qualquer 

tipo de intervenção é altamente prejudicial a esse processo evolutivo” (FERREIRA, 

2003, p. 214). Assim, qualquer processo antropocêntrico pode levar a um grave 

desequilíbrio ecológico local. 
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Segundo o mesmo autor (p. 215): 

A construção de barragens, para armazenarem água para projetos de 

irrigação, sem um mínimo de controle e planejamento, está afogando as 

Veredas, matando-as. Também a expansão da agricultura, com suas práticas 

modernas de ocupação na região do Cerrado, é a grande responsável pela 

degradação dos subsistemas de Veredas, causando a morte das mesmas, 

principalmente com o advento da irrigação. 

Portanto, pode-se notar que é preocupante a situação de preservação que esta 

fitoformação vegetacional se encontra, sendo ameaçada pelo progresso humano em 

busca de sua riqueza hídrica, algo raro em na maior parte do bioma Cerrado.  

As Veredas ocorrem sempre na beira de afloramentos freáticos formando 

alagadiços ou brejos sobre solos hidromórficos (FERREIRA, 2006) tendo, além dos 

buritis, uma grande riqueza de gramíneas.  

Sobre esta variedade paisagística presente, escreveu Magalhães (1966, p.65): “as 

veredas formam bosques de fisionomia sempre verde, cobertas por tapetes herbáceos”, 

demonstrando, além de tudo, a imensa beleza cênica marcante neste subsistema. 

Campo Sujo 

Formados por espécies herbáceas arbustivas espaçadas, os campos sujos 

possuem uma variedade específica menor que o Cerrado sentido restrito por estarem em 

locais de solos rasos ou fundos de pouca fertilidade (MMA, 2015). Para Ferri (1977), 

esta é a subforma de menor biomassa do Cerrado, tendo basicamente três famílias 

vegetais presentes: Poaceae (Gramineae), Asteraceae e Cyperaceae. 

Chamado curiosamente por Eiten (1979) de “savana curtigraminosa estacional 

com escrube latifoliado semidecíduo”, sua nomenclatura segue a mesma, não tendo a 

denominação rebuscada de Eiten alcançado sucesso. 

Devido às variedades ambientais presentes em seu microclima, o campo sujo 

pode se diferenciar entre o campo sujo seco, quando a disponibilidade hídrica está 

distante ou campo sujo úmido, quando o lençol freático se avizinha à camada superficial 

do solo (RIBEIRO e WALTER, 2008).  

Campo Limpo 

De acordo com o MMA (2015), esta subforma pode ser descrita como uma 

porção superficial de solo sem a presença de espécies lenhosas, sendo rica em 

gramíneas (principalmente). Até mesmo a existência de pequenos arbustos é raro nesta 

fitoforma, em especial, ao longo de vales, colinas e áreas planas. 

Por se localizar próximo às veredas, os campos limpos podem ser comumente 

chamados de Campo de Várzea, Várzea ou Brejo, que são as suas denominações mais 
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comuns no campo. Assim como os campos sujos, também podem existir campos limpos 

secos e úmidos, ambos variando de acordo com a posição do lençol freático. 

Sua variação pedológica é bem extensa, sendo possível ser encontrada sobre 

diversos tipos pedológicos, como Neossolos Litólicos, Cambissolos e Plintossolos 

Pétricos. Também a variação de cores presentes em seu solo varia bastante: amarelo 

claro, avermelhada e vermelho-escuro e também a textura, indo de arenosa a muito 

argilosa (RIBEIRO e WALTER, 2008). 

Campo Rupestre 

Apesar de parecer similar ao campo sujo e ao campo limpo, os campos rupestres 

possuem uma endemia florística única, algo raro nas subformas de Cerrado (MMA, 

2015). Esta característica está diretamente relacionada à sua existência em ambientes 

rupestres litólicos (oriundos da decomposição de arenitos e quartzitos) ou rochosos, daí 

sua variedade única. 

Este afloramento de rochas descrito vai influenciar no tamanho das árvores ali 

presentes, tendo altura média de 2 a 4 metros, assim como também na cobertura arbórea 

que varia de 5% a 20%, uma vez que existe pouco solo disponível para as raízes destas 

plantas se sustentarem. 

Os arvoredos e demais vegetais lenhosos, nesta subforma, costumam crescer nas 

frestas das rochas que afloram, buscando nestes locais maiores quantidade de substrato 

para sua sustentação uma vez que o solo presente é raso, ácido e ainda pobre em 

minerais e matéria orgânica. Mesmo em locais com poucas fendas capazes de permitir o 

crescimento de vegetação de médio porte, ainda assim a presença de árvores é constante 

neste subsistema vegetacional (RIBEIRO e WALTER, 1998). 

4- CONCLUSÕES 

Na região de estudo foi possível identificar os 11 subtipos de Cerrado descritos 

por Ribeiro e Walter (1998).  Entretanto nem sempre é tão simples a distinção entre 

cada tipo de fitofisionomia vegetacional devido, principalmente, a repetição de espécies 

em mais de um local.  

As fitoformas denominadas: Mata de Galeria, Palmeiral e Parque Cerrado não 

parecem ter tantas espécies arbóreas diferenciadas capazes de serem denominadas como 

subtipos de fato, a primeira poderia estar junto com a Mata Ciliar, a segunda nas 

Veredas e a terceira forma junto com o Cerrado sentido restrito. 

Sugerem-se mais estudos sobre o tema uma vez que a proposta atual de 11 

subformas não parece ser de fato a realidade presente no bioma em questão.  
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A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA TRANSMISSÃO DA TUBERCULOSE 

BOVINA COMO ESTRATÉGIA DE CONTROLE E PREVENÇÃO 

Bruna Barbosa De Bernardi 

Centro Universitário de Belo Horizonte 

 

Considerado um dos maiores exportadores de carne bovina mundial, o Brasil se destaca 

por possuir um extenso rebanho e pela produção em grande escala de produtos de ótima 

qualidade. Porém, em decorrência do extenso território destinado a essas práticas, a 

fiscalização da produção da pecuária no país não é suficiente para combater todas as 

irregularidades observadas nesse mercado. Com isso, parte da produção pecuária 

brasileira utiliza praticas clandestinas, que propiciam a disseminação de graves doenças 

ao homem, como a tuberculose. A tuberculose bovina pode ser transmitida tanto de 

bovino pra bovino, como de bovino para humano. Nesse sentindo, o presente estudo 

tem como objetivo fazer uma revisão de literatura acerca das diversas formas de 

transmissão da tuberculose bovina, associada à clandestinidade dos abatedouros e 

frigoríficos brasileiros. Em primeiro lugar, sabe-se que que a transmissão entre bovinos 

se dá por meio de aerossóis de animais contaminados com Mycobacterium bovis e por 

secreções nasais destes. Em segundo lugar, a tuberculose bovina também pode ser 

transmitida ao homem, por meio de carne e leite contaminados com a bactéria. 

Ademais, o presente estudo também elencará formas de controle e prevenção da 

zoonose em questão. 
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QUESTÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E AS CONDIÇÕES DE MORADIA 

NO BAIRRO NOVA CALIFÓRNIA ITABUNA-BAHIA* 

Lorena Nascimento Santos; Luana Reis de Andrade; Thiago dos Santos Fernandes 

UESC 

 

A proposta de realização do artigo foi de evidenciar a situação do bairro Nova 

Califórnia, localizado na área urbana da cidade de Itabuna, sul da Bahia, no que diz 

respeito às suas condições de moradia, a infraestrutura de saneamento básico existente, 

bem como seu reflexo na qualidade de vida dos moradores. Foram utilizados dados 

secundários fornecidos pelo Sistema de Informação da atenção básica (SIAB) referente 

da ficha “A” do cadastramento familiar. Deste modo, foi possível perceber a baixa 

estabilidade da infraestrutura urbana, principalmente no que diz respeito ao esgotamento 

sanitário e a pavimentação do bairro, trazendo uma precária qualidade de vida para os 

moradores que estão sujeitos as doenças características de áreas carentes desses 

serviços. Diante disso, faz-se necessária a cobrança por parte da população para com a 

prefeitura da cidade, visando alcançar a implantação do saneamento básico no bairro, 

pois essa é a base para uma melhor qualidade de vida e melhor moradia, direito social 

previsto na Constituição Federal. 

Palavras Chave – Saneamento Básico. Infraestrutura. Condições de Moradia 
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COMPARAÇÃO DE DOIS MÉTODOS DE ESTIMATIVA DA 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA A REGIÃO DE 

PLANALTINA – DF 
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;Paulo Victor dos Santos 
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3
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A agricultura irrigada para que haja sucesso necessita de um manejo adequado de forma 

a suprir as necessidades hídricas das culturas, a lâmina a ser aplicada e o momento 

correto da irrigação. Uma forma de verificar a eficiência de métodos de estimativa da 

evapotranspiração de referência (ETo) é pela comparação com o método-padrão. Este 

trabalho tem por finalidade comparar o método de estimativa da ETo: Thornthwaite, 

1948 em relação ao método de Penman-Monteith (PM), em período com dados médios 

quinzenais para os períodos outono-inverno-primavera. A pesquisa foi desenvolvida na 

região Águas Emendadas, próximo a cidade de Planaltina - DF, onde existe uma estação 

meteorológica automatizada. Por intermédio da estação meteorológica automatizada, 

foram obtidas medidas da radiação solar global, saldo de radiação, temperatura do ar, 

umidade relativa do ar e velocidade do vento. A análise usada foi de estatística 

descritiva. Os resultados obtidos neste estudo evidenciam que o método Thornthwaite, 

1948 aproxima em valores da (ETo) do método Penman-Monteith (PM). O método 

Thornthwaite, 1948 mediante a analise mostrou ser um método alternativo de 

determinação de (ETo), sendo uma opção para o manejo da irrigação. 

Palavras-Chave: irrigação, evapotranspiração de referência e manejo da irrigação.

 
 

 

 



  

33 

GEOTECNOLOGIAS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O SENSORIAMENTO 

REMOTO 

Pedro Luiz Teixeira de Camargo¹; Marcílio Baltazar Teixeira¹; Paulo Pereira 

Martins Júnior², Raphaella Karla Portes Beserra³ 

¹ Doutorando do Programa de Pós Graduação em Evolução Crustal e Recursos 

Naturais, UFOP-MG; ² Doutor em Geologia, Programa de Pós Graduação em Evolução 

Crustal e Recursos Naturais, UFOP-MG; ³ Mestranda em Geografia pela UFG/RC 

O trabalho em questão, que se estabelece dentro das Geociências Agrárias e Ambientais, 

versa acerca do uso do sensoriamento remoto e geoprocessamento, desde o início de seu 

uso mais comum, na primeira guerra mundial até o funcionamento atual através do 

comprimento de onda. O objetivo deste trabalho é mostrar como o uso destas 

geotecnologias evoluiu ao longo do século XX chegando ao que se tem hoje. Como 

resultados apresenta-se o atual modelo, que com o uso de dados de satélite de maneira 

inteligente, é capaz de contribuir para estudos físicos locais e também para o 

monitoramento ambiental terrestre, em especial do uso e ocupação da terra, 

contribuindo de maneira importante para políticas de preservação do meio ambiente, e 

tomada de decisão em ferramentas computacionais que se utilizam de inteligência 

artificial. Como conclusão é possível notar que os avanços percorridos ao longo do 

tempo trouxeram grandes melhorias para a confecção de mapas e também como 

ferramentas de auxílio à decisão. Aconselham-se mais estudos tendo em vista o baixo 

número de trabalhos teóricos nesta área de pesquisa. 

Palavras Chave: Georreferenciamento, Geoprocessamento, Uso e Ocupação da Terra, 

Tomada de Decisão, Geociências Agrárias e Ambientais. 
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NOVAS FORMAS DE ENERGIA E OS RISCOS AMBIENTAIS: O GÁS DE 

XISTO OBTIDO PELO FRACKING E O MEIO AMBIENTE. 

Frederico Augusto Brugnara; Maraluce Maria Custódio 

A exploração do gás de xisto, por meio do fraturamento hidráulico (fracking), em escala 

global, tem provocado uma série de discussões em todo o mundo, devido a necessidade 

de ampliação de energia. Seus impactos, entretanto, ainda são desconhecidos de maneira 

que é proibido em estados americanos, como Nova Iorque e países europeus, como a 

França, aplicando assim o Princípio da Precaução. No Brasil, estimativas da Agência 

Internacional de Energia dão conta de reservas recuperáveis de 6.9 trilhões de m³ de gás 

e 5.3 bilhões de barris de óleo leve de xisto, em pelo menos três bacias sedimentares, o 

que coloca o país na 10° posição da lista de países com maiores reservas nacionais de 

gás não-convencional. Em 2016, o Governador do Estado do Paraná sancionou a Lei 

873/2015, que dispõe sobre o licenciamento do fracking no Estado e proíbe, pelos 

próximos 10 anos, o estudo e a extração de gás por intermédio deste processo. Neste 

sentido, este trabalho, tendo como marco teórico o Princípio da Precaução conceituado 

pela Secretaria de Saúde do Estado de Nova Iorque em relatório próprio sobre a 

extração de gás de xisto e por procedimento metodológico, o método indutivo, 

pretende-se discutir os riscos potenciais causados ao meio ambiente pelo fraturamento 

hidráulico e termina por demonstrar a necessidade da criação de um marco regulatório 

comum para a técnica no país. 

Palavras-Chave: Gás de Xisto, Gás Natural, Fraturamento Hidráulico, Fracking, 

Princípio da Precaução. 
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A PROTEÇÃO DA PAISAGEM SOB A ÓTICA DO GERENCIAMENTO DOS 

RISCOS DE DESASTRES 

Larissa Carolina Vieira de Freitas; Maraluce Maria Custódio 

A Lei 12.608/2012 tem um viés transformador no que tange ao direito dos desastres no 

Brasil. A legislação apresenta mudanças radicais no sentido do gerenciamento dos 

riscos de desastres no país, ao introduzir uma lógica de prevenção aos eventos adversos 

como principal protagonista do ciclo de gestão de desastres. Em seu artigo 42B 

apresenta a necessidade de medidas próprias que garantam proteção ao patrimônio 

histórico e cultural e por analogia e interpretação da lei como um todo da proteção da 

paisagem. Nesse sentido, paisagem é a parte do território, tal como é apreendida pela 

população, cujo caráter resulta da interação de fatores naturais e/ou humanos. Assim, 

esse trabalho pretende demonstrar que mesmo que não seja dito expressamente na lei 

12.608/2012 a necessidade de compreensão da paisagem, ela está em seu contexto e 

para tanto far-se-á a análise do que seja paisagem e dos elementos de proteção da 

paisagem em caso de desastres e o gerenciamento prévio para que estes não causem 

efeitos irreparáveis a ela. Para tanto, será utilizado o método jurídico-teórico por meio 

do raciocínio dedutivo na análise da legislação específica, de doutrinas, jurisprudências, 

além de artigos científicos. Tendo por marco teórico o conceito de paisagem da 

Convenção de paisagem europeia de 2000.  Concluiu-se com esse trabalho que a 

paisagem é um elemento de proteção da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e 

que deve ser considerado na hora do planejamento realizado pelos entes públicos para 

evitar desastres. 

Palavras-chave: Direito Ambiental; Direito dos Desastres; Paisagem; Defesa Civil.
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RESUMO 

A vulnerabilidade social está relacionada à fragilidade, desfavorecimento, desamparo, 

abandono, dentre outras formas de exclusão social. A difusão da informação, no Brasil, 

acerca da promessa de cura do câncer com o uso da substância fosfoetanolamina, 

observada em alguns estudos em modelos experimentais, contribuíram para que 

indivíduos enfermos procurassem pelo tratamento com esta droga, mesmo sem a 

realização de ensaios clínicos em humanos. Este trabalho tem por objetivo a partir de 

revisão sistemática da literatura, analisar segundo os parâmetros da teoria 

principialista, o uso da fosfoetanolamina como abordagem terapêutica para o 

tratamento do câncer, na população brasileira, dentro da concepção de vulnerabilidade 

social. 

 

PALAVRAS-CHAVE  

Principialismo, vulnerabilidade social, fosfoetanolamina, câncer. 

 

SOCIAL VULNERABILITY TO PHOSPHOETHANOLAMINE AIM AT THE 

PRINCIPIALIST THEORY 

 

ABSTRACT 

Social vulnerability is related to fragility, disadvantage, helplessness, abandonment, and 

other forms of social exclusion. The diffusion of information in Brazil about the 

promise of cancer cure with the use of the substance phosphoethanolamine, observed in 

some studies in experimental models, contributed to sick patients seeking treatment 

with this drug, even without clinical trials in humans. This work aims at a systematic 

review of the literature, analyze according to the parameters of principialist theory, the 

use of phosphoethanolamine as a therapeutic approach for the treatment of cancer in the 

Brazilian population, within the conception of social vulnerability. 

 

KEYWORDS 

Principialism, social vulnerability, phosphoethanolamine, cancer. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O conceito de vulnerabilidade social remete ao contexto de fragilidade, 

desfavorecimento, desamparo ou abandono, englobando diversas formas de exclusão 
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social ou de isolamento de grupos populacionais a avanços, descobertas ou benefícios 

que já podem estar acontecendo no processo do desenvolvimento mundial 
1
. Em ética 

da pesquisa, a vulnerabilidade social é entendida como as circunstâncias de vida 

capazes de afetar indivíduos ou grupos quanto à inclusão, exclusão ou escolha da 

participação nos protocolos, de criar ou incrementar o risco na participação, e a 

imparcialidade em relação aos benefícios visados em detrimento aos interesses 

individuais. Além disso, a inacessibilidade ao tratamento médico também pode ser 

considerada como vulnerabilidade social, visto que há dificuldade dos sistemas de saúde 

pública na distribuição de medicamentos devido aos altos preços pelas empresas 

farmacêuticas 
2
.   

A exclusão social encontrada nos países em desenvolvimento torna-os 

extremamente vulneráveis. O Brasil é um país de grandes desigualdades sociais, no qual 

um terço da população vive em condições de extrema pobreza 
3
. Desta forma, a 

exclusão social aparece como um fator limitante do direito a autonomia 
4
. A autonomia 

é um conceito ético e individual, já a vulnerabilidade remete a desigualdade entre 

indivíduos ou grupos. Diante disso, o reconhecimento da vulnerabilidade social é de 

primordial importância para nortear caminhos bioéticos que possam conduzir proteção e 

respeito à autonomia dos indivíduos que vivem nestes países, principalmente quando se 

trata de pesquisa em saúde 
5
. 

O principialismo tem sido amplamente difundido tanto dentro da área médica 

quanto pela pesquisa biomédica devido à objetividade ao lidar com conflitos morais, 

promovendo uma rápida compreensão dos princípios e norteando os profissionais da 

área de saúde 
6
. Beauchamp e Childress, reformularam os princípios éticos descritos no 

Relatório de Belmont, de 1978 – autonomia, beneficência e justiça – distinguindo 

beneficência e não-maleficência, tendo, portanto, quatro princípios: o respeito pela 

autonomia, a não-maleficência, a beneficência e justiça 
7
. 

Estudos recentes, à nível experimental, vêm postulando o uso da 

fosfoetanolamina como terapia para o tratamento do câncer 
8-11

, mas de acordo com a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ainda não existem ensaios 

clínicos suficientes para a livre comercialização desta molécula 
12

. O governo 

brasileiro aprovou a Lei nº 13.269, de 13 de abril de 2016 que autoriza o uso e a 

fabricação da substância sintética da fosfoetanolamina, e foi autorizada a 

disponibilização da molécula para pacientes diagnosticados com neoplasias 
13

.  
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O câncer é definido como o crescimento descontrolado de células, que podem 

invadir e se espalhar para locais distintos do corpo. Segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), 8,2 milhões de pessoas morrem a cada ano e cerca de 13% de todos 

as mortes no mundo são atribuíveis ao câncer 
14

. No Brasil, para o ano de 2016 

estimou-se 596 mil novos casos 
15

. 

A fosfoetanolamina foi isolada pela primeira vez em 1936 por Edgar Laurence 

Outhouse. Constituinte de tecidos orgânicos de tumores malignos bovinos, fornecendo 

a primeira comprovação da existência deste composto no estado livre na natureza 
16

. 

Posteriormente, outros pesquisadores encontraram a fosfoetanolamina em intestinos de 

ratos e em tecidos cerebrais de bovinos 
17-18

. 

Mediante o exposto, este trabalho pretende analisar, segundo os parâmetros da 

teoria principialista e na concepção de vulnerabilidade social, o uso da 

fosfoetanolamina como abordagem terapêutica para o tratamento do câncer, em 

população em situação de vulnerabilidade social, com dificuldade de acesso a saúde 

em tempo hábil, baixa escolaridade, além de situação de vulnerabilidade individual, já 

que são portadores de doença grave e avançada sem resposta às terapias convencionais.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura com busca de dados em fontes 

secundárias (PubMed, Periódicos Capes, Scielo). Os descritores utilizados para a busca 

de artigos foram: principialismo, vulnerabilidade social, fosfoetanolamina, câncer, e 

suas respectivas palavras na língua inglesa. 

O artigo foi realizado no período de março de 2016 a março de 2017. Os artigos 

pesquisados compreenderam publicações entre 2000 e 2016, em idioma português, 

inglês e francês. Foram incluídos para análise minuciosa artigos originais, teses, 

revisões de literatura, revisões sistemáticas, ensaios clínicos e estudos experimentais in 

vitro e in vivo. 

Os artigos selecionados foram considerados válidos de acordo com o grau de 

relevância do assunto estudado e levando-se também em consideração os que 

apresentavam no título ou resumo algum dos descritores utilizados na busca de dados.  
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DISCUSSÃO 

 

Segundo as Diretrizes Éticas Internacionais de Pesquisa, revisado pelo Conselho 

para Organizações Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS), a vulnerabilidade 

refere-se a uma incapacidade relativa ou substancial de proteger os próprios interesses, 

onde os indivíduos ou populações reduzem ou perdem, por algum motivo, a autonomia, 

podendo ocorrer em decorrência de déficits de educação, saúde, financeiros, 

psicológicos, entre outros 
19-22

. 

A vulnerabilidade social é um fenômeno que remete a estrutura de vida da 

população, podendo incluir renda, restrição ao acesso à informação, recursos e 

assistência à saúde, desfavorecimento socioeconômico, entre outras formas de exclusão 

social 
1,2

. Este fenômeno ocorre em todo o mundo, principalmente em países 

subdesenvolvidos e menos favorecidos cuja desigualdade social é existente 
4
.  

A indústria farmacêutica brasileira movimentou em 2016 cerca de 85 bilhões de 

reais, segundo levantamento realizado pela Interfarma. Isso mostra que o mercado 

farmacêutico tem um grande poder comercial, tendo em vista sua importância na 

pesquisa científica, já que a prática de as indústrias patrocinarem estudos, inclusive na 

área acadêmica, desencadeia uma forte influência sobre pesquisadores e médicos, 

formadores de opinião e prescritores. Além disso, com a doença avançada e sem 

perspectivas terapêuticas, o paciente acredita que a fosfoetanolamina poderia aumentar 

seu tempo e qualidade de vida, já que essa tem promessa de cura 
2,23

.  

Um exemplo atual é a produção e distribuição da fosfoetanolamina no Brasil. 

Conhecida popularmente como “pílula do câncer”, a fosfoetanolamina é uma substância 

presente literalmente em todos os tecidos e órgãos animais. É precursora da 

fosfatidiletanolamina, um dos principais componentes das membranas, sendo o segundo 

lipídio mais abundante em mamíferos e apresenta diversas funções importantes na 

fisiologia celular 
24

.  

Um estudo recente utilizou a fosfoetanolamina sintética no modelo experimental 

em camundongos com melanoma, em busca de novas estratégias terapêuticas, devido a 

sua baixa resposta aos tratamentos tradicionais. Esta pesquisa contribuiu para melhor 

entendimento desta substância e sua atividade antitumoral e foram encontradas 

evidências de que a mesma inibe o crescimento e/ou a proliferação tumoral 
24

.  

Além disso, outros estudos com modelos experimentais apoiam a hipótese de 

que o uso da fosfoetanolamina possui ação antiproliferativa estimulando a apoptose de 
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células cancerosas, podendo ser, assim, uma forma de tratamento para o câncer 
8-11

. Mas 

esta correlação de dados obtidos em estudos com outras espécies para a aplicação 

humana também não apresenta segurança quanto aos dados obtidos, ocorrendo uma 

discrepância da resposta obtida nas fases clínicas, com muita frequência, principalmente 

na área dos estudos da oncogênese 
25-31

. 

A eficácia, efeitos colaterais, aplicabilidade e ação efetiva contra a doença ainda 

não foram comprovados cientificamente em humanos. Outro fator importante é que para 

um medicamento ser distribuído para a população precisa passar pelos procedimentos 

descritos na Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, sendo necessária a avaliação da 

eficácia, segurança e qualidade do medicamento pela ANVISA, e sem a existência 

destes ensaios, a Agência não considera essa substância como medicamento e não pode 

liberar seu uso para o tratamento da doença 
12,32

.  

No entanto, o governo brasileiro sancionou a Lei nº 13.269/2016 que autoriza o 

uso e a fabricação da fosfoetanolamina em casos de pacientes com neoplasias malignas 

13
. Essa decisão não seguia as medidas de segurança importantes para a boa prática de 

fabricação e utilização de um medicamento, podendo ser um agravo para a população 

brasileira. 

Outro grande questionamento da comunidade científica é se a decisão tomada 

pelo governo brasileiro está de acordo com os princípios éticos, que no Relatório de 

Belmont de 1978 se referiam somente às questões éticas levantadas pela pesquisa em 

seres humanos e em 1979, Beauchamp e Childress aplicaram o “sistema de princípios” 

acrescentando a área clínico-assistencial, distinguindo, assim, beneficência e não-

maleficência 
7
.  

A decisão tomada pelo governo brasileiro poderia ser considerada benéfica 

tendo em vista os estudos utilizando a fosfoetanolamina para o tratamento do câncer, 

sendo o princípio ético de beneficência. Porém, existe uma preocupação quanto a 

exposição do paciente a longo prazo a essa molécula; como não se conhece sua ação, 

isso pode gerar um malefício ao paciente, sendo o contrário do princípio ético de não-

maleficência 
7,33

.  

Por falta de conhecimento ou por falta de esperanças com relação à cura da 

doença em um determinado estágio, os pacientes com câncer e seus familiares optam 

pela utilização de medicamentos apresentados pelos meios de comunicação como 

“milagrosos”, podendo até desistir do tratamento convencional em favor do uso da 

fosfoetanolamina. Tais divulgações podem criar falsas expectativas para os envolvidos, 
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fazendo com que decidam por algo não comprovado, não considerando o princípio ético 

de respeito à autonomia. Além disso, por não ter sido discutida amplamente e de forma 

compreensível, os envolvidos podem não compreender os riscos aos quais estão sendo 

expostos e isso os faria tomar uma decisão precipitada e sem aprovação científica com 

relação a eficácia da substância em questão. No entanto, é direito de todos receberem 

assistência de saúde e responsabilidade do Estado fornecer um tratamento adequado a 

estes pacientes, que veem na fosfoetanolamina uma esperança de cura, sendo o senso de 

justiça um princípio ético aplicável 
7,33

.  

A fosfoetanolamina foi testada de forma controlada, pela primeira vez, em 

centros de pesquisas de três estados brasileiros: Centro de Investigação Translacional 

em Oncologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), Núcleo de 

Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará 

(NPDM-UFC), e o Instituto Nacional de Câncer (Inca), do Rio de Janeiro. 

Foram realizados estudos clínicos em humanos para testar os supostos efeitos 

benéficos da fosfoetanolamina em grupos de voluntários sadios (sem câncer) para testar 

sua toxicidade e grupos de pacientes com 10 tipos diferentes de câncer para confirmar 

sua aparente não toxicidade: cabeça e pescoço, mama, próstata, colo do útero, cólon e 

reto, estômago, fígado, pulmão, pâncreas e melanoma. A primeira fase da pesquisa 

clínica, que teve duração de dois meses, avaliou a segurança da droga em 10 pacientes e 

não apresentou toxicidade significativa, viabilizando a continuação dos estudos. 
34-37

.  

No entanto, após um período de ensaios, o Icesp suspendeu os testes com novos 

pacientes devido à ausência de benefício clínico significativo nas pesquisas realizadas 

com indivíduos que fizeram uso desta substância na dose de estudo. Isto é, os pacientes 

que abandonaram o tratamento convencional para utilizar a fosfoetanolamina estariam 

fazendo uso de uma substância ineficaz e que poderia ser prejudicial a eles. Foram 

tratados até o momento 72 pacientes, de 10 diferentes grupos de tumores, porém somente um 

paciente com melanoma apresentou resposta significativa ao tratamento, tendo uma redução de 

30% dos tamanhos de lesões tumorais 
38

.  

Além disso, a fosfoetanolamina começaria a ser comercializada como 

suplemento alimentar. Porém, a ANVISA suspendeu a propaganda, visto que um 

suplemento não pode assumir propriedades terapêuticas, e declarou não ter recebido 

pedido de registro da substância para que fosse vendida ou fabricada no Brasil 
39,40

. 



  

 
 

42 

Embora a fosfoetanolamina ter causado um impacto como “pílula do câncer”, é 

preciso considerar que seu uso necessita de mais estudos em humanos a fim de 

comprovar sua eficácia e, para que assim, possa ser distribuída comercialmente. 

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar de a fosfoetanolamina ter se mostrado eficaz no tratamento do câncer 

em ratos, os testes realizados em humanos não apresentaram resultados significativos, 

comprovando a eficácia da substância. Porém, ainda não se sabe se a mesma é segura 

para a população. 
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A Isoniazida (INH) é o profármaco sintético mais antigo, barato e efetivo da primeira linha de 

tratamento da Tuberculose (TB). Este profármaco deve ser ativada pela enzima catalase-

peroxidase do Mycobacterium tuberculosis (KatG), cuja a inativação é o principal mecanismo 

de resistência a INH. Este ativo se dirige a proteína Enoil-ACP redutase dependente de 

NADH (InhA) inibindo a síntese de ácidos micólicos da parede celular do bacilo. O 

surgimento de cepas multi/extrarresistentes é um grande impasse ao sucesso terapêutico da 

TB. Visando esquivar deste mecanismo de resistência, o desenvolvimento de drogas que não 

carecem de ativação torna-se prioritário para o controle efetivo dessa doença, que mata quase 

2.000.000 de pessoas/ano. Este estudo avaliou as interações de inibidores da InhA através da 

Simulação de Dinâmica Molecular (DM). O sistema utilizado foi obtido do banco de dados 

PDB (Protein Data Bank), código 4tro. Foi utilizado o pacote de softwares Ambertools12. O 

sistema foi truncado em caixa d’água octaédrica de 10 Å. As DMs foram feitas para o NADH 

e INH. Os resultados mostraram desvio médio quadrático (RMSD) estáveis inferiores a 2,5 Å. 

A energia livre (ΔG) para o NADH foi de -41,46 e da INH -72,04 kcal/mol. Os resíduos 

lys164, ser19, gly95, thr195 e ile20 realizaram ligação de Hidrogênio (LH) com NADH e 

INH, já a ala190 e gly191 fizeram LH apenas com o NADH, enquanto ao val64, ala21, ser93 

e ile193 apresentaram LH apenas com a INH. A decomposição por resíduo demonstrou 

espontaneidade para os resíduos ile14, ile15, ser19, ile20, phe40, val64, ile94, gly95, phe96, 

ile121, met146, ile193 e thr195 para o NADH. Enquanto à INH foram os aminoácidos ser19, 

ile20, phe40, val64, ile121, ser93, ile94, gly95, met146, phe148, tyr157, lys164, pro192, 

ile193, thr195, leu196 e ala197. O ΔG da INH é mais espontâneo que o sistema do NADH, 

além de interagir favoravelmente com mais resíduos do sitio ativo da enzima e demonstrar 

padrão energético melhor distribuído ao do NADH, o que alicerça a alta eficácia da INH 

frente ao M. tuberculosis. 
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49 

ANÁLISE HISTOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DOS COMPONENTES ACINARES 

E ESTROMAIS DAS ZONAS DA PRÓSTATA 

  

Edilaine F. Alves; Carla B. M. Gallo; Waldemar S. Costa; Bruno L. M. F. Ribeiro; Francisco 

J. B. Sampaio 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Anatomia, Unidade de Pesquisa 

Urogenital, Rio de Janeiro, RJ 

 

Resumo 

 

McNeal dividiu a próstata humana em três zonas anatômicas: zona periférica (ZP), zona 

central (ZC) e zona de transição (ZT), cada uma delas diferente biológica e histologicamente. 

A ZP e a ZT apresentam significados clínicos e estão associadas ao câncer de próstata e a 

hiperplasia prostática benigna, respectivamente. Caracterizar quantitativamente os 

componentes parenquimais e estromais que constituem as zonas da próstata. Dezenove 

amostras de cada uma das zonas da próstata, obtidas de necrópsias de jovens com idade entre 

18 e 32 anos e com sistema urogenital íntegro, foram fixadas em formalina tamponada 4% e 

processadas para inclusão em parafina. Os cortes foram corados por técnicas histoquímicas e 

imuno-histoquímicas para análises histomorfométricas, que foram realizadas empregando-se 

uma técnica computacional baseada em segmentação de cores. Os dados foram analisados por 

one-way ANOVA e pós-teste de Bonferroni, considerando p<0,05 como significativo.As 

análises quantitativas apresentaram diferenças significativas: fibras colágenas na ZT 

(31,84%±9,96) comparada a ZP (22,70%±5,00), p=0,0266; fibras musculares na ZT 

(20,69%±4,91) comparada a ZP (14,07%±4,72), p=0,0110; fibras do sistema elástico na ZT 

(23,15%±10,36) comparada a ZP (12,54%±3,04) e ZC (14,32%±3,65), p=0,0010; nervos na 

ZC (0,20%±0,10) comparada a ZP (0,35%±0,16), p=0,0088; altura do epitélio na ZT 

(23,03±5,58µm) comparada a ZP (32,98±6,16µm) e ZC (30,71±6,62µm), p=0,0044. Os 

resultados mostraram que foram encontradas diferenças no estroma e parênquima entre as 

zonas propostas por McNeal, caracterizando cada região. Esta diferença pode contribuir para 

explicar as patologias que envolvem a próstata, proporcionando subsídio na escolha das 

terapias a serem adotadas. 

 

Palavras-chave: Próstata normal; Histologia; Histomorfometria. 
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A dutasterida é muito utilizada no tratamento da hiperplasia prostática benigna. Mas esse 

tratamento gera a disfunção erétil. O tratamento combinado com a sildenafila possivelmente 

evita esse efeito adverso. Investigar se a sildenafila evitou as alterações causadas pela 

dutasterida no corpo cavernoso. Usamos 40 ratos divididos em 4 grupos: WKY – grupo 

composto por ratos Wistar Kyoto; H – grupo composto por ratos espontaneamente hipertensos 

(SHR); HD - SHR tratados com a dutasterida (0,5mg/Kg/dia); HDS - SHR tratados com a 

dutasterida (0,5mg/Kg/dia) e sildenafila (1 mg/Kg/dia). Os tratamentos duraram 40 dias, os 

animais foram mortos o pênis foi coletado e processado para as análises histomorfométricas. 

Analisamos a densidade (Sv) do tecido conjuntivo; das fibras musculares lisas, do sinusóide e 

fibras elásticas. A análise estatística foi obtida com ANOVA e pós-teste Bonferronni. A Sv de 

tecido conjuntivo aumentou em H (+13,7%), comparado a WKY; aumentou em HD 

(+12,9%), comparado a H; ocorreu uma redução em HDS (-4,1%), comparado a HD. A Sv de 

músculo liso, reduziu em HD (-29,2%) e HDS (-23,4%), comparados a H. A Sv do sinusóide, 

diminuiu em H (-40,6%), comparado a WKY; ocorreu uma redução em HD (-19,8%), 

comparado a H. A Sv das fibras elásticas aumentou em HD (+72,9%) e HDS (+90,5%), 

comparados a H; entre H e WKY não houve diferença estatística. Os animais tratados com a 

dutasterida e sildenafila, não apresentaram uma melhora no morfologia do pênis, pelo 

contrário apresentaram um aumento de fibras elásticas aumentando a fibrose no corpo 

cavernoso.  

Palavras-chave: Disfunção erétil; Dutasterida; Sildenafila. 
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A imaturidade pulmonar apresenta-se como um marcador da prematuridade, responsável em 

grande parte pela hospitalização do recém-nascido, sua morbidade e mortalidade. Por isto, sua 

predição pode auxiliar na assistência neonatal adequada e oportuna. Associar a reflectância da 

luz na pele neonatal como preditora da maturidade pulmonar. Trata-se de um estudo 

observacional de uma coorte retrospectiva de 94 recém-nascidos acompanhados em serviço de 

referência neonatal, com idade gestacional calculada por ultrassom precoce. Um novo 

dispositivo óptico desenvolvido pelos Profs. Rodney Guimarães e Zilma Reis - autores foi 

usado para avaliar a idade gestacional através do contato de um sensor optoeletrônico com a 

pele do recém-nascido. Dados clínicos indicando a imaturidade pulmonar nas primeiras 48 

horas de vida foram comparados ao valor da relação R630 3,3 mm/6,5 mm pelo teste-t de 

médias. 41 (43,6%) neonatos necessitaram suporte ventilatório. Esses obtiveram um valor 

médio de reflectância da pele de 4,4±1,14 enquanto aqueles que não tiveram o auxílio, o valor 

foi de 5,5±0,85 uma diferença significativa entre os grupos (p <0,001). Assim, os neonatos 

com evidências clínicas de maturidade pulmonar apresentaram maior refletividade da pele em 

resposta à luz. Acredita-se que essa nova tecnologia é promissora para determinar a 

maturidade pulmonar de forma rápida e não invasiva. 
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Estudo de caso qualitativo com objetivo de compreender e identificar estratégias para o 

estabelecimento de vínculo no cotidiano do cuidado em saúde na perspectiva dos usuários. . 

Entende-se por vínculo a relação de confiança estabelecida entre um usuário e o serviço ou 

com um profissional ou uma equipe, que possa alcançar mudanças de comportamentos e que 

favoreça a corresponsabilização no cuidado em saúde. Evidenciam-se no cotidiano dos 

serviços, alguns dificultadores para o estabelecimento de vínculo. Questiona-se: como tem 

ocorrido na prática cotidiana o estabelecimento de vínculo entre equipe de saúde e população? 

O cenário foi um município do Estado de Minas Gerais. Os sujeitos foram usuários da 

Estratégia Saúde da Família. Para a coleta de dados utilizou-se observação, com anotação em 

diário de campo e entrevista individuais, que foram gravadas, transcritas e submetidas à 

análise de conteúdo. Os resultados mostram que a construção do vínculo tem relação direta 

com o atendimento ou com a demonstração de esforço por parte da equipe em resolver as 

demandas apresentadas pelos usuários; o estabelecimento de laços de afetividade é baseado na 

aproximação e na convivência; a dificuldade de acesso ao serviço são obstáculos para a 

formação do vínculo e a procura pelo serviço é baseada na queixa de sintomas, mas subsistem 

necessidades para além da doença que necessitam ser reconhecidas. Espera-se com este 

trabalho contribuir para reflexões e construções acerca do vínculo na ESF, local onde o 

profissional enfermeiro desempenha atividades gerenciais e assistenciais. 

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Estratégia Saúde da Família; Assistência Integral à 

Saúde. 
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Nos dias atuais os indivíduos vivem diante de diversas situações de violência urbana, entre 

elas o risco de assalto a mão armada com agressão física, podendo desencadear transtornos de 

ansiedade, como o transtorno de estresse pós-traumático, apresentando medo intenso, 

tremores, palpitações, cala frio e mãos suadas, um intenso sofrimento psicológico. 

Identificamos na literatura a regulação emocional de indivíduos que sofreram violência 

urbana utilizando a reestruturação cognitiva, usamos o método de uma revisão bibliográfica, 

Observados na Terapia Cognitivo-Comportamental, através da reestruturação cognitiva a qual 

tem eficácia significativa para a resolução do problema do paciente, ajudando a entenderem o 

que aconteceu com eles após o episódio de violência os que  levou a identificar pensamentos 

automáticos disfuncionais relacionados ao trauma e a modificação destes criando 

pensamentos alternativos mais racionais, mudando assim, a forma como se sentiam, se 

comportavam diante tudo aquilo que o traz medo. A reestruturação possibilita que os 

pacientes vítimas de violência aprendam ferramentas para processar a experiência traumática  

e controlar a memória da violência sofrida.  

Palavras-chave: autorregulação emocional; reestruturação cognitiva; violência urbana. 
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O pré-natal é fundamental para diminuir os índices de mortalidade materna e perinatal. 

Relatar a experiência implantação do grupo de gestante na atenção primária em saúde. Trata-

se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido em uma Unidade 

Atenção Primária em Saúde Benedito Artur de Carvalho no município de Fortaleza Ceará, no 

mês de março de 2016. A implantação do grupo de gestante se deu a partir do contato com os 

Agentes Comunitários de Saúde em que foi feito um levantamento das gestantes em cada 

área. A primeira atividade do grupo de gestante foi dividido em três momentos: No primeiro 

momento, ocorreu a Dinâmica Quebra gelo, em que as mulheres falavam o seu nome; No 

segundo momento, foi demonstrado através de vídeo desde a concepção até o nascimento, as 

informações sobre as consultas de pré-natal e sua importância. No terceiro momento, foi 

realizado uma dinâmica para avaliar o aprendizado e após ofereceu-se um lanche e sorteio de 

brindes para as gestantes. Vale ressaltar que as atividades serão realizadas quinzenalmente. 

Percebeu-se que as gestantes demonstraram e participaram ativamente do grupo sobre a 

importância do pré-natal. As ações educativas são uma forma de incentivar as mulheres a 

conhecer melhor a importância do pré-natal, aderindo às consultas e os cuidados necessários 

desde os primeiros meses de gestação. Sugere-se a implantação de outros grupos em outros 

cenários da saúde coletiva para promoção da vida humana em todos os ciclos de vida. 
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PERFIL DE ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR 

DE CANTO DO BURITI-PI 

Fernando Rodrigues de Lima 

Canto do Buriti tem uma cobertura populacional de aproximadamente 20.700 (vinte mil e 

setecentos) pessoas, sendo ativamente atendidas pelo o SAD as equipes: EMAD 2, EMAP, 

NASF E ESF. Este trabalho teve por objetivo investigar nos prontuários e atas de 

procedimentos os recursos, perfil dos pacientes assistidos pelo SAD no município de Canto 

do Buriti. Trata-se de um relatório de atendimentos, onde foi realizada uma busca referente no 

período de novembro de 2016 a abril de 2017. Verificou se que dos pacientes atendidos nos 

últimos 6 meses, a predominância do sexo masculino sendo 63% e apenas 37% são do sexo 

feminino, variando a maior parte na faixa etária acima de 60 anos de idade. Procedimentos 

realizados pele equipe do SAD, destacam se: aferição dos sinais vitais como: PA, 

temperatura, pulso, frequência cardíaca e respiratória; retirada de pontos no pós operatório, 

realização de curativos específicos para cada tipo de ferimento, debridamento mecânico no 

momento do curativo, administração de medicações parenterais, fisioterapia e reabilitação, 

solicitações de exames complementares, oxigenoterapia e aspiração domiciliar. O programa 

tem se destacado significativamente, pois vem alcançando ótimos resultados tanto na relação 

profissional – paciente, quanto nos prognósticos esperado. Permitiu também mais integração 

com profissionais de diferentes áreas e departamentos de saúde promovendo assim maior 

qualidade de vida aos pacientes. 



  

 

56 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA SAÚDE: MEDIAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO 

SABER ENTRE A UNIVERSIDADE E A ESCOLA 

 

Marcelo Rodrigues Batista 

Escola Municipal Jaime Avelar Lima 

 

Adriana de Souza Medeiros Batista 

Departamento de Anatomia e Imagem, Faculdade de Medicina – Universidade Federal de 
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A conjunção entre a universidade e a escola na construção do saber em níveis básicos do 

ensino favorece o desenvolvimento do conhecimento através de atividades integradoras. 

Neste sentido, é apresentada uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), através da Faculdade de Medicina e Escola Municipal Jaime Avelar Lima, situada 

no bairro Bom Destino, Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

O projeto foi desenvolvido no intuito de elaborar atividades no contexto de uma proposta 

maior da Vigilância Sanitária, o EDUCANVISA do governo federal. Com objetivo de 

divulgação da ciência e tecnologia para promoção da saúde, boas práticas em saúde para 

criação de hábitos de higiene e saúde coletiva tratou de envolver os professores atuantes na 

escola em cooperação com representante da universidade em torno de um filme comercial, 

aparentemente sem finalidades didáticas, como recurso motivacional. O filme escolhido foi 

Osmose Jones da Warner Bros (2001), que resultou na criação de atividades a serem aplicadas 

a alunos do Ensino Fundamental I e II. Atividades interdisciplinares foram elaboradas e 

revisadas em conjunto que proporcionou efetivo envolvimento dos professores e atuação 

motivada em sala de aula. Os resultados são apresentados em termos de coautoria na 

mediação da aprendizagem. 

 

Palavras – chave: Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia, Metodologias e Práticas de 

Ensino. 
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ALTERAÇÕES METABÓLICAS E RISCO CARDIOVASCULAR EM PESSOAS 

VIVENDO COM HIV/AIDS SEM O USO DE ANTIRRETROVIRAIS 

Mariana Amaral Raposo¹, Geyza Nogueira de Almeida Armiliato¹, Camila Abrahão Caram¹, 

Nathalia Sernizon Guimarães¹, Raíssa Domingues de Simoni Silveira¹, Unaí Tupinambás¹ 

¹ Universidade Federal de Minas Gerais 

Alterações metabólicas em pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA) foram descritas antes 

mesmo da introdução de antirretrovirais (ARVs) no tratamento da infecção causada pelo HIV. 

Dislipidemia, hipertensão arterial, resistência à insulina, diabetes mellitus e alterações na 

distribuição de gordura corporal podem ser caracterizadas como síndrome metabólica (SM) e 

constituem fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV). O manejo clínico de PVHA 

tem evidenciado complicações relacionadas ao aumento da sobrevida e envelhecimento desta 

população, à inflamação crônica e suas consequências e à toxicidade da TARV a médio e 

longo prazo, além dos fatores clássicos para DCV (tabagismo, sedentarismo, entre outros). O 

objetivo deste estudo foi avaliar as principais alterações metabólicas e risco cardiovascular em 

PVHA antes do início da TARV.  Trata-se de um estudo transversal cross-sectional realizado 

entre janeiro a setembro de 2012, conduzido em um serviço especializado em doenças 

infecciosas, localizado em Belo Horizonte – Minas Gerais, Brasil. Foram inseridos, por 

conveniência, 87 PVHA sem uso de TARV, maiores de 18 anos, de ambos os sexos, que 

tiveram indicação médica para início do tratamento no período do estudo. Dos pacientes 

analisados, 75,9% eram homens. A idade média da população estudada foi 36,57 ± 9,38 anos, 

sem diferenças entre os sexos e o nível de escolaridade mais prevalente foi o médio (49,4%). 

As alterações metabólicas na população do estudo foram evidenciadas principalmente por 

baixos níveis séricos de HDL-colesterol (54%), hipertrigliceridemia (26,4%) e obesidade 

abdominal (31%). A dislipidemia foi prevalente em 62,6% da população enquanto o 

diagnóstico de Síndrome Metabólica (SM) esteve prevalente em 14% e 8% dos pacientes 

segundo os critérios estabelecidos pelo IDF (2006) e NCEP-ATPIII (2001), respectivamente. 

Quanto ao risco cardiovascular, 90% da população apresentou baixo risco de evento 

coronariano segundo escore de Framingham. Houve um maior número de PVHA 

diagnosticados com SM com baixo risco cardiovascular em relação aos que apresentavam 

risco intermediário/alto.Alterações no perfil metabólico nessa população podem ser 

decorrentes da própria infecção causada pelo HIV ou estilo de vida como o tabagismo, 

sedentarismo e dietas inadequadas, podendo ser agravadas pela exposição à TARV. Com base 

nos dados apresentados, conclui-se que a maioria dos pacientes apresentou baixo risco de 

evento coronariano em 10 anos, no entanto com elevada prevalência de dislipidemia antes do 

início da TARV. O controle lipídico e glicêmico e a estratificação de risco cardiovascular são 

mandatórios no segmento desses pacientes, principalmente entre os pacientes com SM que 

apresentam risco cardiovascular baixo, uma vez que a introdução da TARV pode 

potencializar a dislipidemia conferindo um aumento do risco cardiovascular. 
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Universidade Federal de Minas Gerais 

ABSTRACT 

 

Metabolic disorders in people living with HIV/AIDS (PLHA) have been described even 

before the introduction of antiretroviral (ARV) drugs in treatment of HIV infection. The 

purpose of this study was to assess metabolic disorders and cardiovascular risk factors in 

PLHA without the use of ARV. This was a cross-sectional descriptive study with 87 

participants, which was carried out between January and September 2012, conducted at a 

specialized infectious diseases centre in Belo Horizonte - Minas Gerais, Brazil. The 

dyslipidemia was prevalent in 62,6% of the trial population, whereas the diagnostic of 

Metabolic Syndrome (MS) was prevalent in 11,5% and 10,8% of patients in accordance with 

IDF (2006) and NCEP-ATPIII (2001) definitions, respectively. As regards the cardiovascular 

risk, 89,7% of the population delivered a low coronary risk according to Framingham score. 

There were a greater number of patients diagnosed with MS that presented low cardiovascular 

risk (80% by criteria of IDF and 77,8% by NCEP-ATPIII) in relation to those with 

intermediate / high risk. The introduction of antiretroviral treatment (ART) can enhance the 

dyslipidemia, increasing cardiovascular risk, especially among those who have classic risks of 

cardiovascular diseases. 
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ANÁLISE FILODINÂMICA DO VÍRUS DA HEPATITE DELTA ISOLADO NA 

AMAZÔNIA 

Felipe Souza Nogueira Lima 

Faculdades Integradas Aparício Carvalho 

O vírus da hepatite delta (HDV) é um vírus hepatotrópico, satélite, que depende da 

infecção pelo vírus da hepatite B para a sua replicação.  É responsável por formas 

graves de hepatites virais e agravamento de lesões hepáticas sobretudo em regiões 

endêmicas como no caso da Amazônia ocidental. Possui 8 genótipos caracterizados até 

o momento e na região norte do Brasil os genótipos HDV-1 e HDV-3 já foram isolados, 

com prevalência do HDV-3. Possui genoma de ssRNA, circular e altamente variável 

com diferenças que podem chegar até 40% entre genótipos diferentes e essa diversidade 

está associada diretamente com a origem geográfica dos isolados. Determinar a 

dinâmica viral do vírus da hepatite delta isolado na Amazônia brasileira através de 

técnicas de filodinâmica, analisar a linhagem evolutiva através de técnicas filogenéticas 

e analisar mutações do gene codificante do antígeno delta. Seleção e desenho de primers 

para amplificar todo o genoma HDV. 50 amostras Anti-HDV e RNA HDV positivas 

serão incluídas neste estudo e destas será realizada a extração do material genético do 

HDV utilizando o Kit QIAamp®DNA Mini kit (250) (Qiagen, Alemanha), transcrição 

reversa para construção do cDNA, PCR convencional e Nested PCR e análise por 

bioinformática da filogenia e dinâmica viral através do software software Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis – MEGA6 com sequências HDV de diferentes lugares 

do mundo depositadas no Genbank. Até o momento, as amplificações estão em fase de 

padronização e otimização. Os primers selecionados amplificam o genoma completo do 

HDV em duas partes distintas que juntas correspondem a todo o genoma HDV. A 

amplificação da primeira parte está ainda em padronização, enquanto que a da segunda 

se encontra em otimização. 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima cerca de 350 milhões o número de 

portadores de infecção crônica pelo vírus da hepatite B (HBV). A variabilidade genética 

permite classificar esse vírus em 9 genótipos, organizados em ordem alfabética do A ao 

I. Com relação ao tratamento duas condutas terapêuticas têm sido utilizadas para o 

tratamento da infecção pelo HBV: moduladores do sistema imune e os agentes 

antivirais na forma de análogos nucleosídeos. Um dos fatores mais importantes na falha 

terapêutica é o aparecimento de mutações, as quais podem determinar resistência aos 

antivirais. Devido ao tempo prolongado de uso do medicamento e custo do tratamento, 

torna-se necessário o monitoramento dessas mutações para suportar as decisões clínicas 

ao ter um novo parâmetro no protocolo de tratamento para assim aumentar a eficiência 

desse tratamento e prevenir vírus multirresistentes. Esse estudo tem como objetivo 

identificar as mutações de resistência aos antivirais utilizados no tratamento da hepatite 

B crônica, bem como os genótipos circulantes. O estudo foi realizado no Ambulatório 

de Hepatites Virais vinculado ao CEPEM e 57 pacientes matriculados foram 

selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Uma nested-PCR foi 

aplicada para amplificar um fragmento de 1300pb correspondente a região parcial do 

gene S/P do HBV.  Do total de 57 amostras, 52 foram positivas e sequenciadas. Para a 

análise do gene P, foi utilizado a ferramenta online HBVseq (HIV Drug Resistance 

Database, Stanford University, USA). Com base nos resultados parciais, foi observado a 

seguinte distribuição genotípica: A1 16(30%), D1 1(2%), D2 7(14%), D3 14(27%), D4 

7(14%), F2a 7(14%). Em relação a análise no gene P para identificação de mutação 

resistência aos antivirais, foram identificadas as mutações rtL80V, rtL180M e rtM204V 

em apenas uma amostra. Observou-se a prevalência do genótipo D e do subgenótipo A1 

na região amazônica e que corroboram com resultados de SANTOS et al, 2010. 

Verificou-se que um paciente apresentou mutação na polimerase viral relacionada à 

resistência à lamivudina, telbivudina e resistência parcial ao entecavir. O presente 

estudo permitiu a identificação dos genótipos do HBV nas amostras dos pacientes 

selecionados para o estudo. Através das análises de mutações foi possível identificar as 

alterações nos nucleotídeos do DNA, tais alterações possuem importante relevância 

clínica e se tem uma melhor compreensão das cepas circulantes no Estado de 

Rondônia.  
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Diversos fatores estão envolvidos no desenvolvimento da obesidade, principalmente a 

ingestão de uma dieta hipercalórica. Na castanha do Brasil foram identificadas 

substâncias bioativas de efeitos benéficos. O objetivo do trabalho é investigar o efeito 

da dieta hiperlipídica sobre a parede vesical de ratos e a influência do óleo da castanha 

do Brasil sobre a bexiga de ratos submetidos a uma dieta hiperlipídica. Ratos machos, 

com 21 dias de idade (n=70) receberam uma dieta a base de caseína ate 60 dias. Após 

este período os animais foram divididos em 5 grupos, cada um deles, recebendo 

diferentes dietas com e sem o óleo de castanha. Foram analisados os seguintes 

parâmetros: altura do epitélio, colágeno, fibras do sistema elástico, fibras musculares e 

vasos sanguíneos. Os resultados mostraram que após 60 e 120 dias os animais que 

receberam dieta hiperlipídica tiveram um aumento significativo das fibras musculares 

lisas em relação ao grupo controle. Em relação ao colágeno o óleo de castanha provocou 

um aumento de 36% em relação ao grupo controle. A dieta hiperlipídica alterou as 

fibras musculares lisas o que acarreta um comprometimento funcional importante. O 

aumento do colágeno total em mais de 36% quando a dieta controle é substituída por 

dieta com óleo de castanha também provocar danos funcionais. O óleo de castanha do 

Brasil apresentou ação significativa sobre algum dos parâmetros alisados e a dieta 

hiperlipídica modificou alguns parâmetros na bexiga dos ratos que ingeriram esta dieta. 

Palavras chaves: castanha do Pará, glicemia, bexiga 
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Alimentos hiperenergéticos proporcionam o desenvolvimento de obesidade e 

complicações metabólicas. Os antioxidantes são uma boa alternativa para atenuar e/ou 

reverter esses malefícios. Avaliar o efeito do resveratrol na glicemia e no tecido adiposo 

de ratos alimentados com dieta estilo cafeteria. Ratos machos Wistar foram divididos 

em 2 grupos nutricionais ao desmame: Controle (C; n=20) e cafeteria (CAF, n=16). Aos 

3 meses, a metade deles foi suplementada diariamente com resveratrol (C-R, n= 9, 

CAF-R, n=6) até os 5 meses de idade quando ocorreu a eutanásia. Durante o 

experimento foram avaliados parâmetros biométricos e metabólicos. Na morte, foram 

removidos os depósitos de gordura corporal. A ingestão alimentar em gramatura foi 

menor no grupo CAF-R (17,96 ± 5,35 g) quando comparado aos grupos C (24,51 ± 5,35 

g) e C-R (24,86 ± 4,46 g, p=0,0218), o que já era esperado, uma vez que a dieta 

hiperenergética proporciona maior saciedade. Os grupos não apresentaram diferença no 

ganho ponderal ao longo do experimento. Os animais do grupo CAF mostraram-se 

intolerantes à glicose aos 3 e 5 meses de idade. Em contrapartida, o tratamento com 

resveratrol foi capaz de reverter essa anormalidade. Quanto aos compartimentos de 

gordura corporal, a dieta estilo cafeteria promoveu aumento nos depósitos de gordura 

retroperitoneal (8,92 ± 3,41 g) em relação ao grupo controle (5,03 ± 1,26 g, p= 0,0032). 

O tratamento com resveratrol não atenuou este parâmetro (7,71 ± 3,72 g). Os resultados 

mostraram que o resveratrol possui efeito benéfico em parâmetros metabólicos. 

  

Palavras-chave: Resveratrol, Dieta de cafeteria, Glicemia, Ratos 
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Unidade de Pesquisa Urogenital. 

A finasterida é utilizada pra o tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB), 

reduzindo o volume da próstata, densidade microvascular e diminuindo a expressão do 

fator de crescimento endotelial. Já se sabe que finasterida promove alterações na 

morfologia do rim, mas não se sabe o que ocorre na morfologia renal após o tratamento 

da HPB.  Analisar a morfologia renal após o tratamento com a finasterida. Usamos 40 

ratos divididos em 4 grupos: WKY – grupo composto por ratos Wistar Kyoto; WKY+F 

– grupo composto por ratos Wistar Kyoto tratados com a finasterida (5mg/Kg/dia); H – 

grupo composto por ratos espontaneamente hipertensos (SHR); H+F – SHR tratados 

com a finasterida (5mg/Kg/dia). Os tratamentos ocorreram durante 40 dias por 

gavagem, os animais foram mortos após 40 dias de experimento, o rim foi coletado e 

processado para as análises histomorfométricas. Avaliamos a relação córtex/não córtex, 

densidade volumétrica e o volume glomerular médio (VwGv). As análises estatísticas 

foram obtidas com ANOVA e pós-teste Bonferronni. A relação córtex/não córtex 

diminuiu em WKY+F (-20,48%), comparado a WKY; reduziu em H+F (-36,45%), 

comparado a WKY; aumentou em H (+28,91%), comparado a WKY. A Sv volumétrica 

reduziu em WKY+F (-56,38%), comparado a WKY; reduziu em H+F (-63,92%), 

comparado a H. Em relação ao VwGv, ocorreu uma redução em WKY+F (-31,18%), 

comparado a WKY; e uma redução em H+F (-39,82%), quando comparado a H.A 

finasterida gerou importantes alterações na morfologia renal, diminuindo a densidade 

dos glomérulos.  

Palavras-chave: Finasterida; Rim; VEGF. 
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O estresse é a resposta do organismo frente aos estímulos nocivos. Com isso, a 

homeostase do organismo pode ser afetada por mudanças fisiopatológicas, podendo 

gerar desequilíbrio do organismo frente ao estímulo estressor. Avaliar, por estereologia, 

as alterações renais de ratos pré-púberes submetidos a estresse crônico, tanto 

imediatamente após fase de estresse, como tardiamente. Utilizou-se 40 ratos Wistar 

machos contento 10 ratos em cada grupo. Grupo CI4= controle imediato; EI4= estresse 

imediato; CT4= controle tardio. ET4= estresse tardio. Os animais submetidos ao 

estresse ficaram restritos à movimentação em tubos de plástico rígido opaco, por duas 

horas diárias durante 6 semanas. Os animais iniciaram a indução do estresse com 4 

semanas de idade. Realizou-se eutanásia de forma imediata e tardiamente (6 semanas 

após) ao término da indução. Avaliou-se: peso corporal; peso e volume renal; relação 

córtico-medular; densidade volumétrica glomerular (Vv[glom]); volume glomerular 

médio (VWGV). Os dados foram comparados pelo teste t de Student não pareado, 

considerando significativo p<0,05. Houve diminuição do peso corporal nos grupos EI4 

(10,3%; p=0,0082) e ET4 (12,44%; p=0,0028) em relação aos seus controles CI4 e CT4, 

respectivamente. Ocorreu redução do peso (12,13%; p=0,0014) e volume (9%; 

p=0,0074) renal e aumento na área cortical (4,42%; p=0,0051) do grupo EI4 em relação 

ao seu controle CI4. Demais avaliações não apresentaram significância estatística. O 

estresse afeta os rins de ratos pré-púberes, quanto ao peso e volume renal e área cortical, 

entretanto, o desestímulo indica reversão. A diminuição do peso corporal permanece 

mesmo após o desestímulo estressor. 

 

Palavras-chave: Estresse; rim; estereologia. 
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Resumo: O tecido da floresta amazônica tem se mostrado útil em confecção de alguns 

produtos como joias, bolsas e sapatos, e muitas vezes como substituto do couro. 

Buscando compreender o desenvolvimento de um produto a partir da tecnologia social 

do tecido da floresta, este trabalho apresenta uma análise comparativa por meio do teste 

de uso em três protótipos de bolsa, feitos de folha defumada líquida (FDL), folha semi 

artefato (FSA) e laminado vegetal industrial. Os resultados demonstram diferentes 

percepções sobre o uso do material; a aquisição do material; a confecção dos protótipos; 

e o julgamento de aspectos técnicos e estéticos dos protótipos. Os modelos de bolsas 

com tecidos FDL e FSA exigem cuidados mais específicos, uma vez que os materiais 

apresentaram alterações com elementos de estilismo, fato que não ocorre com a bolsa 

produzida em tecido de laminado vegetal. Todos os três materiais estudados agregam 

valores em função da utilização de serem ecologicamente corretos, contribuindo 

inclusive para um posicionamento mais engajado em termos de sustentabilidade, tanto 

para o consumidor final, quanto para a indústria.  

 

Palavras-chave: Ecodesign, tecido da floresta, bolsas, desenvolvimento de produto, 

teste de uso. 

 
Abstract: The textile from Amazonia forest has proved to be useful in making some 

products such as jewelry, bags and shoes, often as a substitute for leather. In order to 

understand the development of a product from the social technology of the forest textile, 

this work presents a comparative analysis by means of the test of use in three bag 

prototypes, made from liquid smoked sheet (FDL), semi artifact sheet (FSA) and 

industrial vegetal laminate. The results demonstrate different perceptions about the use 

of the material; acquisition of the material; the making of prototypes; and the judgment 

of technical and aesthetic aspects of prototypes. The FDL and FSA textile used in 

handbags require more specific care, since the materials have changed with styling 

elements, a fact that does not occur with the bag produced in industrial vegetal laminate. 

All three materials studied add value since they are ecologically correct, contributing to 

a more committed position in terms of sustainability, both for the final consumer also 

the industry. 

 

Keywords: Ecodesign, forest fabric, bags, product development, use test. 
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1. Introdução 

Os encauchados amazônicos, também conhecidos como tecido da floresta, são 

uma tecnologia social de índios, seringueiros, quilombolas e ribeirinhos. O material 

consiste em uma camada de látex das seringueiras sobre uma camada de tecido de 

algodão. Materiais semelhantes também são feitos industrialmente, posicionados como 

“laminado vegetal”, “couro ecológico” ou “couro vegetal”. A partir do tecido da 

floresta, são manufaturados produtos de base artesanal, empoderando as comunidades 

amazônicas. Além de produtos artesanais, o material também é usado em produtos 

industriais, como acessórios de moda.  

O tecido da floresta tem-se mostrado útil em confecção de alguns produtos como 

joias, bolsas e sapatos, em muitas vezes como substitutos do couro. Espera-se que o 

tecido da floresta atenda a critérios de qualidade que justifiquem seu uso como material 

para bolsas. 

Este artigo propõe o desenvolvimento de três protótipos de bolsas, 

confeccionadas com os novos materiais feitos a partir da tecnologia social do tecido da 

floresta. Tais protótipos foram analisados por meio de critérios de qualidade aplicadas 

no estudo de caraterísticas técnicas e estéticas. Assim, busca-se compreender o 

desempenho dos materiais e elementos de estilismo, associados à percepção de uso dos 

objetos, fases de pesquisa, desenvolvimento e teste de uso.  

 

2. Referencial Teórico 

A revisão de literatura está dividida em quatro tópicos, que contemplam um 

entendimento sobre os materiais usados, o produto desenvolvido, procedimentos de 

compreensão da qualidade do produto em desenvolvimento e, finalmente, sobre a 

pesquisa, desenvolvimento e produção de acessório de moda. A seguir, os tópicos são 

apresentados de maneira interdependente. 

 

2.1. O tecido da floresta 

Os relatos mais antigos sobre a produção de borracha pelos índios advêm da 

América Central, na qual bolas e outros objetos eram produzidos com esse material. 

Obtinha-se a borracha a partir do látex de árvores do gênero Castilla (ou Castilloa ulei). 

Colhida na selva, a borracha da Castilla, ou caucho, constituía um modesto artigo do 

comércio internacional até meados do século XVIII (DEAN, 1989).  
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Da árvore do caucho, cuja expressão vem do termo indígena “cahuctchu” (isto é, 

“madeira que chora”, em alusão ao látex que fica escorrendo de sua casca, quando é 

realizada a sangria), originaram-se produtos artesanais de borracha que vêm a 

denominar-se “encauchados” (SANTOS, 1998). Similarmente aos habitantes de parte da 

América Central, os indígenas da região Amazônica já usavam uma espécie de sandália 

fabricada com algodão embebido em látex das seringueiras (SAMONEK, 2006). 

A produção dos encauchados amazônicos, também conhecidos como “tecido da 

floresta”, consiste basicamente em uma camada de tecido de algodão impermeabilizada 

com uma camada de látex líquido. Uma vez que o algodão recebe o látex, o novo 

material formado fica secando naturalmente com a temperatura do ambiente 

(SAMONEK, 2006). O material pode ser ainda defumado, processo que acelera a 

secagem e confere maior estabilidade e melhor aspecto visual. O “encauchamento” é 

uma técnica artesanal, saudável e não-predatória (ARAÚJO, 1998), enquadrando-se em 

princípios baseados na produtividade ecotecnológica e social (SAMONEK, 2006). 

Materiais semelhantes aos manufaturados de base artesanal também são feitos 

industrialmente, posicionados como “laminado vegetal”, ou “couro ecológico”, 

produzidos em outras regiões brasileiras, como o Sudeste e o Sul, e/ou comercializados 

em outros países, como França, Inglaterra e Estados Unidos. De acordo com um 

fabricante, o laminado vegetal pode ser definido como: 

 
O laminado vegetal é um composto em polímero natural poliisopreno, curado 
em sistema de vulcanização, com base em produtos orgânicos e inorgânicos, 

enriquecidas por nano compósitos, com camada protetora em Verniz a Base 

D'água, espalmado sobre o substrato natural e renovável (algodão) em 

processo contínuo, colorido com pigmentos orgânicos atóxicos 

(ECOLÓGICA LÁTEX, 2015). 

 

No oeste do estado de São Paulo, região com plantações de seringueiras, um dos 

principais fabricantes nacionais do material laminado composto de uma camada de 

tecido de algodão junto a uma camada de látex, comercializa também produtos 

acabados do segmento esportivo, como bolas de futebol, cabedal para chuteiras e 

calçados sociais (ECOLÓGICA LÁTEX, 2015). 

 Já no estado do Rio de Janeiro, alguns empresários fizeram modificações nos 

encauchados e patentearam um tecido com látex, denominando-o de “couro vegetal” e 

comercializando-o para empresas do setor de moda (TREETAP, 2015). Embora o 

material possa assemelhar-se ao couro bovino, a designação seja de “couro vegetal” ou 

ainda “couro ecológico”, é incorreta conforme a Lei nº 11.211/2005 (BRASIL, 2005), 
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na qual define normas acerca da identificação do couro utilizado na confecção de 

calçados e bolsas. A saber, em meados da década de 1990, o referido material de látex 

foi a matéria-prima principal de uma linha de bolsas da Hermès, uma das mais 

renomadas empresas de produtos de luxo no mundo (FOLHA DE SÃO PAULO, 2000). 

 

2.2. O projeto de bolsas 

As bolsas se tornaram um acessório indispensável para a vida da mulher, 

principalmente. As bolsas femininas possuem utilidades muito além de apenas carregar 

objetos úteis para o dia-a-dia, tendo assumido tantas funções e significados que é muitas 

vezes relacionada aos sentimentos e segredos femininos (SANTOS, 2015). A seguir, é 

apresentada a acepção que uma bolsa feminina tem para uma mulher. 

A bolsa feminina não diz respeito apenas à praticidade ou mesmo ao luxo, ela 

também significa prazer – estético, espiritual e, de fato, o prazer fetichista 

que pode ser extraído de um belo objeto, em especial um que tem tão íntima 

relação com o corpo. Uma bolsa feminina também significa deslumbramento. 

A bolsa de uma mulher é um receptáculo de mistérios, uma caixa de Pandora 
de tudo o que é feminino, um local inebriante de segredos e desejos” 

(MUSEUM, 2011, p. 70). 

A bolsa é um acessório que sempre esteve presente com certo grau de 

importância e apresenta grande destaque no mundo da moda (SANTOS, 2015). Ela 

possui forte significado dentro da história da moda e é colocada com um dos ícones do 

século XXI, além de estar sempre presente nos meios de comunicação, revistas e ateliês. 

Ela também assume, muitas vezes, o papel de peça principal no look. Por isso, não pode 

ser considerada apenas como um complemento do look (COSTA apud SANTOS, 2015). 

Bolsas que se tornam ícones na história da moda ou objetos de desejo na estação 

de moda são conhecidas como it-bags (SANTOS, 2015). As it-bags são verdadeiras 

formas de expressão da moda, são bolsas de sucesso que atingiram um patamar acima 

das bolsas comuns e são mais que um mero complemento, pois ganharam nomes 

próprios e personalidades absolutistas que monopolizam a atenção em qualquer visual 

(PORTES, 2011). Seus modelos são os mais variados, abrangendo modelos pequenos 

como carteiras, clutches, mini-bags, além de tamanhos médios e grandes, como bolsas 

transversais, a tiracolo, saco, mochila, dentre outros. 

Dentre os recursos de estilismo que são usados para valorizar uma bolsa, podem 

ser citados: botões, franzido, bordado de alinhavo, bordado de máquina, tressê ou 

trançado, recortes, franjas, zíper, elástico, cordões, velcro, ponteiras, rebites, ilhoses, 

fivelas, passadores, argolas, termocolantes (ou hot-fix), patches (ou aplicações de 
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tecidos), passamanarias, galões, paetês, bordados. Em geral, estes recursos de estilismo 

podem ser entendidos da seguinte forma: 

Acabamentos e enfeites de roupas são chamados de “aviamentos”. Elásticos, 

tranças, laços, fitas e franjas são chamadas de “passamanarias”. As 

tendências de acabamentos mudam a moda e são cruciais para a aparência 
[...] Botões é o acabamento mais comum: o tamanho, o número e a qualidade 

produzem efeitos importantes. [...] O zíper é geralmente preso com pespontos 

ou escondido dentro da costura, mas há ocasiões em que a moda exige que 

fiquem visíveis. [...] Acabamentos como elásticos, laços e fitas são às vezes 

chamados “tecido estreitos” e podem ter uma finalidade puramente 

decorativa [...] os acabamentos e enfeites precisam ser resistentes à alta 

temperatura e á abrasão das reeditas lavagens, do ferro de passar ou de 

lavagem a seco (JONES, 2005). 

 

No rol de recursos de estilismo, estão alguns elementos que podem ser 

considerados no processo de desenvolvimento de bolsa. Sendo assim, é necessária uma 

compreensão de como se dá um processo de desenvolvimento de produto. 

 

2.3. Processo de desenvolvimento e produção de produto 

 

Até chegar ao consumidor, um produto de moda passa por três macroprocessos, 

que são: as pesquisas, o desenvolvimento e a produção. Em uma matriz de referência do 

Processo de Desenvolvimento de Produto, podem ser consideradas três macros fases: 

pré-desenvolvimento, desenvolvimento e pós-desenvolvimento. 

Segundo Rozenfeld et al. (2006), o pré-desenvolvimento envolve as atividades 

de definição do projeto de desenvolvimento realizadas a partir da estratégia da empresa, 

delimitação das restrições de recursos, conhecimentos e informações sobre os 

consumidores e levantamento das tendências tecnológicas e mercadológicas. Nesta fase, 

está incluído o Planejamento do Projeto, que contém a elaboração da minuta do projeto, 

no qual são incluídas descrições mínimas do projeto que será desenvolvido 

(ROZENFELD et al., 2006). 

Em seguida, tem-se a fase do Projeto Informacional, definida como sendo os 

requisitos iniciais do produto. Incluem-se o plano de projeto e especificações-meta, 

compostos por escopo do projeto, escopo do produto, atividades pessoais, orçamentos, 

recursos, qualidade, riscos e indicadores (ROZENFELD et al., 2006), além de pesquisas 

de produtos, pesquisas de mercado e tecnologia, dentre outras. 

Já o Projeto Conceitual é definido pela concepção do produto e soluções de 

projeto que são geradas e estudadas (ROZENFELD et al., 2006). O projeto conceitual 
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deve mostrar como o novo produto será feito para atingir os benefícios básicos 

(BAXTER, 2011). Na sequência, tem-se o Projeto Detalhado, entendido como: 

A concepção de produto é detalhada e transformada nas especificações finais, 

que podem abranger uma ampla gama de documentos, detalhando cada item 

que o compõe e os respectivos processos de fabricação, (...). Outros 
documentos são gerados também como protótipo funcional, projetos dos 

recursos, como dispositivos e ferramentas, e o plano de fim de vida, o qual 

estabelece condições para descontinuidade e a reciclagem dos produtos 

protótipo é aprovada, o produto pode ser homologado e as especificações 

finais são congeladas (ROZENFELD et al.,2006). 

 

Durante a Preparação da Produção, desenvolve-se o processo de fabricação, 

certifica-se o produto com base nos resultados experimentais dos lotes piloto, 

homologando o processo da produção, culminando com a correta identificação e 

liberação do lote experimental (pré-série) (ROZENFELD et al., 2006). Posteriormente, 

o processo de fabricação será efetuado com base no cronograma de lançamento do 

produto. A partir deste momento ocorre a macro etapa do pós-desenvolvimento do 

produto: 

No pós-desenvolvimento ocorre inicialmente um planejamento de como o 

produto será acompanhado e retirado do mercado. Definem-se as equipes e os 

recursos necessários para as alterações de engenharia, visando correções de 
potenciais falhas e/ou adição de melhorias requisitadas pelos clientes. 

Definem-se também metas de quando o produto deverá ser retirado do 

mercado. Deve-se fazer o acompanhamento do produto, a fim de realizar 

melhorias contínuas até que sejam atingidas as metas estabelecidas durante o 

PDP e o produto seja descontinuado. Inicia-se então a retirada do produto do 

mercado e todas as providências em relação ao descarte do material para o 

meio ambiente devem ser tomadas (FARIA et al., 2008). 

Dentre os possíveis procedimentos de análise do produto, é essencial analisar e 

validar o desempenho dos protótipos quanto aos critérios de qualidade que justifiquem 

seu uso como material para bolsa. 

 

2.4. Análise da qualidade de protótipos 

Segundo Baxter (2011), o protótipo geralmente é construído com os mesmos 

materiais do produto final e tem os mesmos mecanismos necessários. Ele serve para 

testar o produto sob condições reais de operação, levando em conta o desempenho 

técnico e o desempenho de mercado (aceitação do produto pelo consumidor). Muitos 

problemas podem então acontecer e ser resolvidos antes da produção em escala normal. 

Às vezes, torna-se necessária a construção de verdadeiras fábricas piloto, 

principalmente se há intenção de se testar a interação entre o produto e o processo 

(MOREIRA, 2008). 
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A saber, o protótipo é uma das últimas etapas de um projeto, devendo ser 

realizado em escala natural, de modo absolutamente igual ao produto final, ou seja, 

utilizando inclusive os mesmos materiais e acabamentos superficiais, devendo funcionar 

adequadamente (FERROLI; LIBRELOTTO, 2012). Após ser desenvolvido, ele é muito 

utilizado em testes com clientes, nos quais são verificados e validados o conceito do 

produto e a previsão de venda.  

Já por qualidade, entende-se como sendo o grau de adequação entre as 

expectativas dos consumidores e a percepção deles do produto (SLACK et al., 2012). 

Com relação à meta da qualidade, se refere a alguma característica ligada à aparência ou 

função do novo produto (BAXTER, 2011). Um dos principais critérios de qualidade é a 

durabilidade, que assim é entendida: 

A durabilidade é uma estratégia popular e representa qualidades há muito 

estabelecidas como “bom” design, como eficiência e atemporalidade. A 

durabilidade é frequentemente vista como uma verdadeira/legítima 

abordagem de sustentabilidade, um antídoto à mudança de moda 

(FLETCHER, 2008). 
 

Diante do teste experimental dos protótipos de bolsas, avaliou-se a qualidade dos 

tecidos da floresta e os elementos de estilismo aplicados, sendo a análise realizada a 

partir do processo produtivo até o uso do cotidiano, com parâmetros de durabilidade e 

conformidade. Neste teste, foram utilizadas ferramentas da qualidade, serão expostos 

resultados experimentais das bolsas confeccionadas com o tecido da floresta. 

 

3. Materiais e métodos 

3.1. Metodologia  

A proposta metodológica para este projeto está dividida em quatro etapas. 

Inicialmente, a etapa de base teórica considerou toda a revisão da literatura do conceito 

de tecido da floresta, o projeto de bolsas, o processo de desenvolvimento e produção de 

produtos e a análise da qualidade dos protótipos.  

Em seguida, na etapa exploratória, foram utilizados métodos de pesquisa e 

desenvolvimento de produto (ROZENFELD et al, 2006; BAXTER, 2011). Foram 

realizadas pesquisas em design, considerando carteiras, clutches, mini-bags os 

aviamentos, cores, formas e conceito do inverno 2017, e também fornecedoras de 

matérias-primas e produção. Também foram geradas ideias a partir do processo criativo 

de desenhos de bolsas. Além disso, foram estabelecidos procedimentos para o 

desenvolvimento dos protótipos e uma avaliação do comportamento dos elementos de 
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estilismo na aplicação do novo material com base em determinadas situações, dos testes 

de uso. Para produzir os protótipos, foi estabelecida uma parceria com uma empresa que 

confecciona roupas com conceito totalmente sustentável. 

Na etapa experimental foram articuladas as informações da etapa de base teórica 

com os dados obtidos na etapa exploratória. Foi realizada a produção dos protótipos e o 

teste de uso dos mesmos. Os aspectos finais do processo de desenvolvimento do 

produto foram documentados, bem como foram analisados os resultados coletados. 

Finalmente, foram apresentados os aspectos conclusivos da pesquisa, sendo 

exposta a compreensão dos resultados analisados e indicadas novas pesquisas a partir 

desta.  

3.2. Materiais 

Os materiais utilizados nesta pesquisa foram: a folha defumada liquida (FDL), a 

folha semi-artefato (FSA) e o laminado vegetal, respectivamente em colorações cru, 

pigmentado de várias cores e amarelo mostarda. 

Tanto a FDL quanto a FSA, são mantas de borracha natural amazônica que, 

graças a uma união da tecnologia da borracha (TECBOR) com o látex da seringueira 

(Hevea brasilienses) e a cultura da comunidade local transformam o látex em FDL e 

FSA. A produção das mantas é realizada pelos indígenas, seringueiros e ribeirinhos 

local da região amazônica. 

O material mais artesanal e que possui uma tecnologia inovadora é a FDL, que 

na produção é acrescentado o “preservante”. Isto é o que impede o aparecimento de 

mofo, e a secagem é realizada em varais de fio simples à sombra e arejado livre do 

contato com água. 

A FDL é feita diretamente pelo seringueiro e muitas vezes com a sua família, 

usando procedimentos simples e seguros – diferentemente do antigo meio de 

defumação, bastante prejudicial à saúde – além de não precisar passar por 

usinas de beneficiamento, como outras borrachas primárias por exemplo, – o 
cernambi – podendo ser encaminhadas diretamente para a utilização 

industrial (WWF, 2015). 

 

Por sua vez, a FSA por já ser transformada em artefato de uso final, requer um 

maior cuidado na produção e controle de qualidade. Na produção são adicionados 

mistura vulcanizante após o látex ser coado ou diluído, e possui dois processos de 

secagem, em que na primeira secagem o material é lavado com água e sabão e colocado 

novamente no varal em local seco e arejado. 
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A FSA [...]. Como seu nome sinaliza, é uma folha produzida pelo próprio 

seringueiro, que constitui um avanço na cadeia produtiva, pois pode ser 

transformada já em produtos de uso final, sem passar nenhum processo de 

transformação industrial. O produtor, ainda na floresta, adiciona ao látex uma 

mistura de compostos de vulcanização, normalmente utilizados nas indústrias 

para melhorar a durabilidade e as propriedades mecânicas da borracha. 

Corantes adicionados já na preparação atribuem cores mais fortes/vibrantes 

às folhas (WWF, 2015). 

Finalmente, o laminado vegetal se trata de um material sintético com superfície e 

textura semelhantes ao couro animal, porém com uma produção limpa e um conceito 

verde. 

O látex é espalmado sobre um tecido de algodão. Depois de processado e 

seco, ganha a forma de manta, possibilitando a substituição do couro animal e 

do laminado sintético de origem fóssil na produção de uma infinidade de 

produtos (ECOLÓGICA VEGETAL, 2016). 

  

Foram apresentados os materiais a serem utilizados na confecção das bolsas e os 

elementos de estilismo a serem aplicados. A seguir serão apresentados os aspectos do 

desenvolvimento dos protótipos, os testes realizados e o estudo dos resultados obtidos 

 

4. Desenvolvimento  

Foram desenvolvidos três protótipos de bolsas com os materiais previamente 

descritos. 

 

4.1. Desenvolvimento dos protótipos 

Com base em pesquisas realizadas de produtos concorrentes e similares, foram 

gerados desenhos preliminares, os quais começaram com uso de simetria. Porém, logo 

se viu que para a confecção dos protótipos iria utilizar muitos elementos de estilismo, 

sendo necessário que os desenhos fossem assimétricos, para caber o máximo de 

elementos de estilismos  

Além desses fatores condicionantes para o estilo das bolsas, um fator limitante 

foi o tamanho das lâminas de FDL e FSA, e a relação com o fornecedor na Amazônia. 

Entretanto, inicialmente, um dos requisitos do projeto seria a confecção de protótipos de 

bolsas grandes, do modelo tote bag ou shopping bag. 

Ocorreram diversos problemas na aquisição de matéria-prima, como o ritmo de 

trabalho, entendimento e seriedade do fornecedor do Pará, os quais não foram 

satisfatórios, a exemplo do pedido enviado incorreto por duas vezes. Como o prazo 

estava se curto em análise feita, optou-se por alterar o projeto inicial e desenvolver 

bolsas menores e com maiores detalhes. 
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Com base nas novas alternativas, foi elaborado um croqui técnico, com o 

objetivo de expressar como deveriam ser confeccionados os protótipos. Após o croqui, 

foi feito o mock-up (Figura 1), o qual serviu de auxílio para a modelagem. Por sua vez, a 

modelagem ficou sob a responsabilidade de uma modelista e estilista nacional 

renomada, que interpretou o croqui junto ao mock-up. 
 

  
Figura 1 – A esquerda, croqui com cotas máximas, no centro e à direita, mock-up. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Em seguida, foram realizados testes de costuras, para conhecimento dos 

materiais, por se tratarem de materiais novos e sem tradição de confecção. Em princípio 

foram realizados testes de overloque, três fios. 

 Logo no início, não estava funcionando a costura três fios, e o costureiro 

pilotista e a modelista foram mudando a forma de fazer, utilizando entretela na costura 

para firmar o látex na plataforma da máquina overloque. Foram realizados também 

vários apertos nos pontos da máquina, e assim o processo evoluiu e a bolsa tornou-se 

mais resistente.  

Mesmo a máquina overloque apresentando uma costura resistente ao material, 

optou-se por uma máquina reta para tecido da costura industrial adaptada com rodízios. 

A máquina reta tem um mecanismo que enlaça a linha que vem de cima da máquina e 

este processo ajuda na fixação da costura no tecido. Os laços embaixo não fixam de 

maneira que a linha passa, e acaba se fixando em poucos lugares, saindo facilmente e 

gerando retrabalho. 

Houve a utilização de linha de costura número 30, que é fabricada com fibra de 

poliéster de alta tenacidade e a agulha de ponta normal ou fina tamanho 16 a 18, cuja 

ponta é levemente afilada. 

Foi perceptível no processo de confecção, que para os tecidos da floresta, tanto 

FDL quanto FSA, existe muita dificuldade de manuseio, pois os mesmos não deslizam 

sobre a mesa de corte e costura com facilidade. Foi necessário cortar peça por peça, 

utilizando tesoura, e deixá-las separadas, pois as mesmas se unem ‘grudando’ uma na 
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outra. Por se tratarem de um material sem acabamento químico na superfície, houve a 

necessidade da utilização de uma folha de papel Kraft e jornal em ambos lados do 

material para obter melhor deslocamento sobre a mesa de costura, evitando atritos no 

momento da costura e, posteriormente, o papel foi devidamente retirado. O material 

emborrachado apresentou restrições no processo de fabricação, gerando dificuldades 

quanto à costura interna e impossibilitando realização de acabamento desejável.  

Já o laminado vegetal tem facilidade no manuseio, corte e costura. De acordo 

com o costureiro pilotista, o deslizamento chega a ser melhor que nos laminados 

sintéticos tradicionais, em geral feitos de poliuretano e que se assemelham ao couro. Se 

houver algum erro de costura, o mesmo não fica marca aparente. O material aceita 

costura internas e externas, ou seja, permite que a costura seja realizada nos dois lados 

de sua superfície, com acabamento desejável, isto é, com uniformidade dos pontos da 

costura. 

Com base no trabalho do costureiro pilotista, o tempo médio do processo de 

confecção de cada bolsa envolvendo molde, corte, costura e aplicação dos elementos de 

estilismo foi de seis a oito horas. Este é um tempo considerado alto, porém aceitável por 

se tratar de materiais ecológicos novos para os processos produtivos tradicionais. 

Acredita-se que tendo adaptações ao maquinário e obtendo maior experiência com a 

confecção utilizando os tecidos, o tempo poderá ser reduzido.    

Após serem produzidos os protótipos os mesmos foram submetidos a testes de 

resistência e usabilidade.  

 

4.2. Teste de resistência e usabilidade 

Baxter (2000) afirma que ao se examinar a interface homem-produto em detalhe, 

pode-se descobrir que ela geralmente é complexa, além de pouco compreendida, até 

mesmo nos casos mais simples. Neste sentido, a análise de uma tarefa, como usar uma 

bolsa, explora as interações entre o produto e seu usuário através de observações e 

análises.  

Buscou-se verificar e compreender o comportamento dos materiais e elementos 

de estilismo aplicados. Finalmente, foram analisados os critérios de qualidade para 

desenvolver, produzir e realizar teste de uso de protótipos de bolsas femininas.  

Os três protótipos de bolsas explicitados na Figura 7 foram submetidos ao teste 

de uso intenso durante 20 dias, por três usuários distintos. 
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Figura 02 – Protótipos das bolsas confeccionadas. Da esquerda para direita, bolsa FDL, bolsa 

FSA e bolsa de laminado vegetal. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Os resultados mais relevantes foram sumarizados no Quadro 2, sendo 

desenvolvido a partir das transformações apresentadas pelos materiais aplicados nos 

protótipos. 

 

QUADRO 2 – Resultados mais relevantes nos testes feitos. 

Procedimento 
Resultado 

FDL  FSA  LAMINADO VEGETAL  

Franjas cortadas 

Não atingiu o formato 

desejado de franja, 

devido à proximidade 

realizada nos cortes, 

causando 

encurvamento para a 

parte frontal, além de 

gerar união do franjado 

do tecido. 

O material atingiu o 

formato desejado de franja, 

devido à distância de corte, 

impedindo que as tiras 

viessem a se unir, além de 

não gerar encurvamento 

das mesmas para frente. 

O material atingiu o 

formato desejado de 

franja, por se tratar de um 

tecido mais rígido, 

impedindo que as tiras 

viessem a se unir, além de 

não gerar encurvamento 

das mesmas para frente. 

 Mergulhada na agua 

com sabão durante três 
dias 

Ao retirar a bolsa da 

água e secar ela ficou 

esbranquiçada e 

pregando entre si, mas 
aproximadamente uns 

10 dias depois ela 

voltou à cor normal 

Ao retirar da água com 

sabão observou que o 

material havia perdido a 

sua cor original, e estava 

bem mole. Mas com dois 
dias secando a sombra 

percebeu que a mesma 

estava voltando a sua cor 

original. 

O material não sofreu 

nenhuma alteração, 

apenas percebeu que a 

água com sabão ficou 
com aspecto visual 

brilhoso. 

Aplicações de ilhós  

Ocorreu oxidação do 

material. Em função do 
peso alocado no 

interior da mesma, 

houve um princípio de 

rompimento do 

material em contato 

com o ilhós. 

Ocorreu oxidação do 

material. Em função do 
peso alocado no interior da 

mesma, houve um 

princípio de rompimento 

do material em contato 

com o ilhós. 

Não ocorreram danos ao 

material. 

Alça de metal 
Ocorreu oxidação do 

material. 

Ocorreu oxidação do 

material. 

Não ocorreram danos ao 

material. 
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Fonte: O próprio autor 

Destaca-se para os resultados obtidos a partir do teste de uso aplicados ao protótipo 

foram para compreensão e entendimento dos diferentes tipos de materiais. 

 

4.3. Análise e discussão dos resultados 

Nota-se que os modelos de bolsas com tecidos FDL e FSA exigem cuidados 

mais específicos, uma vez que os materiais apresentam alterações com elementos de 

estilismo, fato que não ocorre com a bolsa produzida em tecido laminado vegetal. 

Observou-se que as bolsas em FDL e FSA não podem conter produtos em formatos 

pontiagudos, de forma a evitar possíveis danos no material, como estiramento e 

perfuração. Observou-se no decorrer do teste de uso que se trata de um material sensível 

a objetos metálicos, apresentando uma oxidação dos metais em contato com os tecidos 

antes da lavagem dos protótipos. 

Com relação aos modelos FDL e FSA, ficou clara a necessidade de evolução dos 

tecidos, uma vez que os mesmos apresentam pouca rigidez, aspecto grudento, não 

correspondendo à geometria proposta no projeto, surgindo, assim, a necessidade de o 

fornecedor reavaliar o processo produtivo dos tecidos.  

Quanto aos aspectos técnicos e de manufatura, verifica-se a necessidade de 

intensificar a produção das bolsas, visando maior experiência na utilização do material e 

possibilitando a redução do tempo de confecção. Destaca-se que foi observado que o 

tecido industrial, o laminado vegetal, apresenta mais vantagens quanto à utilização por 

parte do setor de corte e costura, levando vantagens de confecção inclusive sobre outros 

tipos de tecidos (couro sintético). Por exemplo, ele permite retrabalhos sem causar 

danos no material, isto é, desafazer e refazer uma costura no mesmo local, sem estirar 

ou conformar o material.  

Em geral, notou-se que quanto aos aspectos visuais, as bolsas tiveram boa aceitação 

por parte do púbico externo. Entende-se que a percepção das pessoas foi naturalmente 

favorável aos produtos com solicitação de informações sobre os materiais, o custo em 

relação à comercialização. Interpreta-se que os produtos instigaram a curiosidade das 

pessoas tanto com relação aos aspectos estéticos quanto para os aspectos técnicos. 

Rebites dos enfeites 

aplicados 

Ocorreu oxidação do 

material, estiramento 

do material até ser 

perfurado. 

Ocorreu oxidação do 

material, estiramento do 

material até ser perfurado. 

Não ocorreram danos ao 

material. 
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5. Considerações finais 

Os protótipos foram analisados por meio de parâmetros de qualidade do produto 

aplicados no estudo de caraterísticas técnicas e estéticas. A avaliação do uso dos três 

protótipos de bolsas indica boa aceitação quanto aos aspectos visuais e de estilo.  

Constatou-se que há restrições técnicas dos tecidos nos modelos FSA e FDL, 

não permitindo a utilização de materiais e enfeites convencionais compostos de metal, 

limitando o processo de fabricação e tornando sua geometria aquém do almejado. 

Todos os três materiais estudados agregam valores em função da utilização de 

serem ecologicamente corretos, contribuindo inclusive para um posicionamento mais 

engajado em termos de sustentabilidade, tanto para o consumidor final, quanto para a 

indústria.  

Para pesquisas futuras a partir desta, é oportuno aprofundar conhecimentos, 

tanto para o desenvolvimento dos produtos, quanto para o estudo dos mesmos. Do ponto 

de vista industrial, há a necessidade de melhorar o tempo de produção, avaliar os custos 

para se ter boa aceitação de mercado, incentivar a profissionalização da cadeia de 

suprimentos e alinhar estratégias de marketing e publicidade, de forma a divulgar 

amplamente os ganhos na utilização, com objetivo de alcançar um público seleto e 

consciente ecologicamente. Quanto às pesquisas acadêmicas, sugere-se avaliar o 

processo de extração da matéria-prima e fabricação dos tecidos nos modelos FDL e 

FSA, de forma a identificar correção dos desvios detectados, possibilitando iniciar a 

cadeia do processo de forma mais assertiva e realizar uma entrega final dos produtos 

com maior qualidade, melhorando a percepção do consumidor em relação ao produto 

final. 
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DIGITALIZAÇÃO DO IMPULSOR DE UM TURBOCOMPRESSOR 

UTILIZANDO FOTOGRAMETRIA DIGITAL 
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Universidade Federal de Uberlândia 

 

Resumo: Neste trabalho foi realizada a digitalização e caracterização geométrica do 

impulsor de um turbocompressor Garrett TV7701 utilizando a técnica da fotogrametria 

digital, mais econômica que técnica do scanner 3D. Através de fotografias ao redor do 

objeto de estudo, os dados geométricos como raios, diâmetros, espessuras, etc. foram 

obtidos e inseridos no software Solidworks para digitalização 3D. Este procedimento foi 

realizado após a criação de esboços em torno da circunferência base com um 

espaçamento radial de 5°. Este procedimento produziu excelentes resultados para 

simulações posteriores, uma vez que a metodologia aqui proposta apresenta uma 

solução viável e alternativa para a digitalização 3D de peças com geometrias 

complexas. 

 

Palavras-chave: Digitalização; Impulsor; Fotogrametria Digital; Fabricação Aditiva. 

 

Abstract: This article represents an improvement of the results obtained in the research 

project: "Geometrical characterization and 3D digitizing turbocharger impeller of a 

centrifugal air". In digitizing and geometric characterization of a turbocharger impeller 

Garret TV7701. In this case, an unusual methodology for elements of complex 

geometry as was the digital photogrammetry was used, this method is effective and 

more economical with respect to 3D scanning. Through taking pictures around the 

object controlled study, they managed the geometrical data obtained, which were 

inserted later in Solidworks for 3D scanning thereof; this procedure was performed by 

creating drawings and sketches around the base circumference with a radial spacing of 5 

°. This procedure yielded excellent results for subsequent simulation, demonstrating that 

the methodology proposed herein represents a viable solution for 3D scanning of parts 

with complex geometry alternative. 

 

Keywords: Digitizing; Impeller; Digital Photogrammetry; Additive Fabrication. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Os dispositivos impulsionadores são de grande importância na indústria de motores 

e bombas hidráulicas. O impulso é provocado pelos motores de combustão interna que, 

junto com os turbocompressores, torna a combustão mais efetiva. O turbocompressor 

fornece ar pressurizado para que seja misturado com o combustível. O enfoque deste 

trabalho é o estágio de compressão, no qual o principal elemento é denominado 
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“impulsor”. Desta forma, foi empregada a técnica da fotogrametria digital, uma técnica 

mais econômica entre as possíveis da engenharia reversa.  

Segundo Rojas (2007), o fim da engenharia reversa é transportar a geometria de uma 

peça a um programa de Desenho Assistido por Computador (CAD), permitindo seu 

posterior estudo ou modificação. Para a digitalização, existem duas maneiras gerais para 

classificação dos métodos: com contato e sem contato. A partir desta classificação, 

existem três tipos de técnicas: palpação (tracking), imagiologia de reconstrução 

(imagem) e técnica de detecção gama. Referindo-se a segunda técnica, realiza-se de 

duas formas: por meio da reconstrução de imagens superficiais do objeto ou por meio 

de imagens por camadas, exemplo desta última é a tomografia axial realizada por Santos 

(2006). 

Neste trabalho, a digitalização foi realizada utilizando a técnica da fotogrametria 

digital com auxílio de uma câmera profissional para coleta de pontos no espaço do 

objeto a se digitalizar. Também foi realizada a avaliação dos diâmetros do mensurando 

através de um paquímetro digital. 

A técnica da fotogrametria digital consiste em tirar imagens estereoscópicas, ou seja, 

a obtenção de fotogramas ao redor da peça com um gradiente angular previamente 

definido. Por isso, faz-se necessária a fixação da peça em uma base giratória que 

permita tirar fotos no ângulo correto.  

 

2. IMPULSOR 

 

Turbocompressores são dispositivos mecânicos que permitem melhorar a relação da 

mistura entre combustível e ar no interior do cilindro do motor. Este procedimento é 

necessário para um aumento do poder de queima. O turbocompressor é responsável pela 

introdução de ar na câmara de combustão (cilindro) para oxigenar a mistura. Este 

dispositivo é movido, aproveitando a energia possuída pelos gases de combustão da 

saída do motor, que entram em uma turbina que está ligada através de um eixo com uma 

roda do compressor, conhecida como impulsor. Segundo Millares et al. (1987) este 

elemento é particularmente usado para gerar o impulso do fluido, neste caso com o 

estator atingir um diferencial de pressão em compressores centrífugos, este diferencial 

de pressão pode ser aumentada enquanto maior é o número de etapas tenha o sistema.  
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Neste trabalho o objeto de estudo é um impulsor que pertence a um turbocompressor 

Garrett TV7701 de lâminas encurvadas para frente com um total de 6 lâminas principais 

e 6 lâminas secundárias, Fig. (1). 

 

 

Figura 1: Vista frontal (A) e vista superior (B) do impulsor do turbocompressor Garrett TV7701. 

 

3. METODOLOGIA 

Para a digitalização 3D do impulsor foi utilizado o software Solidworks Education 

Edition 2014 devido a sua interface e capacidade de processamento. Para a realização da 

fotogrametria foi necessário o uso de uma câmera fotográfica Canon EOS 5D cujas 

fotografias permitiram observar os pontos da curva guia das lâminas para sua 

construção 3D. Ademais, para o processo da engenharia reversa foram medidos os 

diâmetros base e as espessuras das lâminas com paquímetro digital e aplicou-se a 

fotogrametria digital como técnica sem contato. A seguir apresentam-se as cinco etapas 

da metodologia utilizada para digitalização 3D do impulsor. 

Primeira Etapa 

O procedimento começou com a fotogrametria digital, dispondo o impulsor sobre 

uma base rotativa para tirar fotografias a cada 5º, obtendo as vistas de distintos pontos 

para realizar a construção das curvas guias que definem a geometria das lâminas. 

A coleta de dados através da fotogrametria permitiu conhecer os ângulos de 

recorrido das lâminas principais e secundárias, neste caso o recorrido das lâminas 

principais é de 40 º, como apresentado na Fig. (2). Além dos ângulos de incidência ao 

começo da lâmina e ao final da mesma, como apresentado na Fig. (3), um importante 

dado para o funcionamento do impulsor. 

 

A B
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Figura 2: Dimensões e ângulo da lâmina principal do impulsor. 

 

 
Figura 3: Ângulo de incidência no começo da lâmina principal do impulsor. 

 

Segunda Etapa 

Após a coleta dos dados geométricos foi realizada a construção da curva guia das 

lâminas. O método utilizado para a construção desta curva guia, foi a criação de planos 

a 5º cada um, sobre a circunferência que define o diâmetro menor, no começo das 

lâminas. 

 

  
 

Figura 4: Metodologia da construção da curva guia das lâminas. 
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A construção da curva guia das lâminas é necessária para a completa construção da lâmina, 

pois embora que a espessura da lâmina é variável ao longo dela, esta curva permite conhecer o 

recorrido e os limites geométricos da lâmina. Para o cálculo geométrico das espessuras da 

lâmina foi utilizado o método de contato com um paquímetro digital. Obtendo assim as 

seguintes espessuras da lâmina principal, Tab (1). 

 

Tabela 1: Espessuras na lâmina principal. 

Lugar de medição na lâmina principal Dimensão (mm) 

Início de carreira 0,76 mm aprox. se ajusta a 0,75 mm 

Metade de carreira (espero máximo) 1,90 mm 

Final de carreira 1,32 mm aprox. se ajusta a 1,30 mm 

 

Terceira Etapa 

Após a obtenção dos dados geométricos específicos da lâmina, foi realizada a 

geração geométrica no software Solidworks. Foi utilizada a operação “recobrir”, criando 

anteriormente os planos transversais à curva com os dados coletados da espessura da 

lâmina, Fig. (5). 

 

  

Figura 5: Geração da lâmina principal. Modelo em processo de digitalização. 

 

Quarta Etapa 

Após da criação do par de lâminas pelo mesmo método, foi feita a operação matriz 

circular, a qual consiste numa operação de arreglo polar, entendendo que além de 

simétrico, o objeto tem uma série de par de lâminas idênticas, Fig. (6). 
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Figura 6: Impulsor do turbocompressor Garret TV7701 (modelo digitalizado). 

 

Quinta Etapa 

 

Na quinta etapa do projeto foi realizada a verificação do elemento digitalizado para 

comprovar a eficiência da metodologia utilizada. Para comprovar que a geometria 

obtida é a mais similar possível ao modelo original, foi feita a impressão 3D, onde foi 

apreciado o modelo gerado em espécie e foi feita a comparação direita com o modelo 

original. A impressão 3D foi feita com uma impressora Prusa Tairona da Make-R, Fig. 

(7). 

 

 

Figura 7: Impressora Prusa Tairona 3D da Make-R (Make-R, 2016). 

 

A impressão foi feita em termoplástico ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno) com 

uma espessura de capa de 0,2 mm e uma densidade de impressão do sólido de 15%. 

A seguir é apresentada a comparação entre o modelo impresso e o modelo original 

do impulsor na Fig. (8) e na Fig. (9). 
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Figura 8: Vistas superiores do modelo original em comparação com os modelos impressos. A) Modelo 

original; B) Primeiro modelo impresso; C) Segundo modelo impresso, com correções de geometria. 

 

 

Figura 9: Vistas frontais do modelo original em comparação com os modelos impressos. A) Modelo 
original; B) Primeiro modelo impresso; C) Segundo modelo impresso, com correções de geometria. 

 

Foram feitas duas impressões em 3D (a primeira na cor verde e a segunda na cor 

azul). A primeira impressão apresentou necessidades de correção de geometria em torno 

à curvatura e espessura das lâminas. Portanto, é importante realizar uma comprobação 

da digitalização através da observação física dos modelos. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Na busca de uma opção eficiente e de baixo custo para a digitalização 3D do 

impulsor, conclui-se que a técnica da fotogrametria digital produziu bons resultados. 

Devido à grande capacidade de recursos básicos, a fotogrametria digital permite coletar 

dados e coordenadas através de fotografias digitais, inclusive de geometrias com alto 

grau de complexidade, como a geometria de um impulsor, reproduzido um modelo 

desta peça com grande exatidão e de forma econômica.  

Para a digitalização também se faz necessário um software que apresente os 

resultados da fotogrametria digital. Neste trabalho foi utilizado o Solidworks devido às 

suas características de interface de trabalho, permitindo um trabalho fluente segundo as 

A B C

A B C
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necessidades, portanto, é possível utilizar imagens de fundo à função “esboço”, que 

fornece o Solidworks, e a geração de planos de referência, os quais serviram para a 

coleta de coordenadas e caracterização geométrica, identificando diâmetros, ângulos, 

raios e curvas complexas. 

Para a verificação da qualidade da digitalização 3D se fez uma impressão para a 

comparação física dos modelos, na primeira impressão foram descobertos alguns erros 

geométricos que serviram para corrigir o modelo em Solidworks. Portanto, é 

aconselhável conferir o processo de digitalização através da impressão 3D, devido a 

possíveis problemas causados pela perspectiva geométrica das imagens. 
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OXIDAÇÃO DO BORNEOL POR H2O2 CATALISADA POR NA2WO4 

Márcio José da Silva*, Luna Andrade Silva Viana
1
 

1
Universidade Federal de Viçosa 

As reações de oxidação de álcoois e olefinas geralmente empregam oxidantes metálicos 

poluentes. Neste trabalho, reações de oxidação do borneol -  um álcool terpênico 

renovável e útil para a síntese de diferentes fragrâncias e compostos de química fina - 

foram realizadas utilizando um oxidante verde, o peróxido de hidrogênio. Como fonte 

catalítica, foi empregado o tungstato de sódio (Na2WO4). Elevadas porcentagens de 

conversão e seletividade (cerca de 90%) foram obtidos para cânfora na maioria das 

reações. Os efeitos dos principais parâmetros de reação como a concentração do 

catalisador, estequiometria dos reagentes, temperatura e natureza do solvente foram 

avaliados na conversão e seletividade. Obtivemos condições ótimas de reação quando 

utilizado proporções borneol: peróxido (1:2); 2,5mol% do catalisador Na2WO4 e uma 

temperatura constante de 90ºC. 

Palavras-chave: Borneol, tungstato de sódio, peróxido de hidrogênio.  
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ANÁLISE DO ERRO OBTIDO ATRAVÉS DE OPERAÇÕES NUMÉRICAS NO 

SOFTWARE MATLAB E DE DETERMINADOS MÉTODOS NUMÉRICOS 

 

Maycon Júnior da Cruz Silva 

UFSJ 

 

A análise numérica pode ser entendida como o estudo da análise e implementação de 

algoritmos numéricos na busca de solução de problemas que surgem em diferentes áreas 

da ciência e da engenharia, através da utilização de métodos analíticos. No entanto, 

diferente dos métodos analíticos, os algoritmos numéricos possuem limitações a 

respeito de cálculos mais complexos, uma vez que são capazes de executar somente 

operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão). Entretanto, a análise 

numérica necessita de métodos numéricos efetivos que possuam os seguintes critérios: 

precisão, eficiência e confiabilidade. Desta forma, como algoritmos numéricos podem 

não ser exatos, em função da complexidade dos problemas analisados, a análise de erros 

torna-se, então, um conceito fundamental nos métodos numéricos quando se busca uma 

solução precisa, confiável e equilibrada. Visando a solução de Sistemas de Equações 

Lineares, vários métodos diretos e iterativos podem ser utilizados. Contudo, o 

arredondamento durante as iterações pode ser um problema na busca de uma solução 

precisa. Desse modo, métodos numéricos produzem geralmente soluções aproximadas, 

com isso toda solução de um problema haverá um certo erro no final dos cálculos. 

Exigindo, então, que antes da utilização de algum método numérico seja determinada a 

precisão dos cálculos que se deseja para a respectiva solução estimada. Tendo estas 

informações em mente, têm-se por objetivo analisar a precisão e/ou o erro da solução de 

determinadas operações numéricas realizadas no software MATLAB e/ou através de 

alguns métodos numéricos. 
 

Palavras-chave: Análise Numérica; Erro; MATLAB; Métodos Analíticos. 
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PROJETO DE UM REDUTOR PARA UM MOTOR DE AVIÃO TURBOÉLICE 

 

P.H.S.A.Gonçalves; M.S.S.Costa; R.Martins; V.C.Nobre. 

Universidade de Brasília UnB 

 

A aplicação de redutores de velocidades na indústria é amplamente utilizada, uma vez 

que maioria dos motores elétricos e à combustão interna funcionam sobre regime de 

altas rotações, o que compromete a vida útil dos componentes do maquinário. Com o 

intuito de diminuir a rotação de funcionamento da máquina acionada pelo motor, 

aumentando a vida útil de seus componentes, e de aumentar o binário de torque, 

aplicam-se redutores de velocidades, o qual é composto por arranjos de engrenagens 

que têm a função de receber altas rotações na entrada e, através de razões de redução 

impostas pela diferença de diâmetro entre os pares de engrenagens, reduzir a rotação na 

saída e aumentar o torque. Com esse intuito, teve-se por objetivo projetar um redutor de 

velocidade para um avião turboélice, cujo o motor tem uma potência de 800 hp, gira a 

13.500 rpm enquanto a hélice deve girar a 900 rpm. Onde para obter tal redução foi 

optada pelo uso de dois trens de engrenagens epicicloidais (TEP), montados em série 

para promover a redução requerida, sendo essa uma boa forma de compactar e de 

simplificar o redutor. Foi estipulado a primeira redução sendo de 4 e a segunda como 

3.75, onde na primeira redução a velocidade cai para 3375 rpm e no segundo TEP a 

velocidade de rotação reduz para 900 rpm. O resultado final foi satisfatório e adequado 

segundo as exigências de projeto devido a sua funcionalidade e ao seu baixo peso que é 

de fundamental importância em projetos aeronáuticos. 

Palavras chave: Redutor, turboélice, trem de engrenagem epicicloidal. 
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INCT DA CRIOSFERA: AVALIAÇÃO E PERSPECTIVAS 

Ana Maria Sanches Dorneles Ferreira de Oliveira 

UFRGS 

O entendimento das mudanças climáticas e suas implicações ambientais, ecológicas, 

sociais, políticas e econômicas demanda largos investimentos na formação de recursos 

humanos e desenvolvimento de Ciência e tecnologias em diferentes áreas do 

conhecimento. Este trabalho visa expor, discutir e avaliar o papel do INCT da Criosfera 

como agente impulsionador da ciência nacional frente aos temas das mudanças 

climáticas e da evolução de sistemas criosféricos. Os INCTS foram uma inciativa 

governamental para impulsionar áreas cientificas de interesse estratégico para o país. 

Em 2008 foram definidos 101 institutos em áreas de conhecimento ainda incipientes ou 

de desenvolvimento parcial no país. Foram impulsionados pelo MCT através do CNPq, 

em parceria com a CAPES, BNDES e fundações locais de amparo a pesquisa. O INCT 

da Criosfera é composto por nove laboratórios associados dedicados ao estudo da 

variabilidade de diferentes componentes da massa de gelo planetária - gelo marinho, 

geleiras, manto de gelo e permafrost. Este INCT obteve continuação da sua agenda com 

a renovação do mesmo em edital de 2014, o que definiu uma perspectiva maior de 

tempo e recursos para consolidação do mesmo. O INCT da Criosfera conta com cerca 

de 80 doutores, 33 mestres, 25 graduandos e 6 estudantes de graduação, em 2016, 

abrangendo vinte instituições nacionais e 19 instituições internacionais. Neste intervalo 

de tempo, o Brasil ampliou sua atuação no estudo das massas de gelo dos Andes e 

foram instaladas duas estações de monitoramento no interior da Antártica, os módulos 

Criosfera-1 e Criosfera-2. 
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PROJETO UIRAPURU-X: DEMOCRATIZANDO TECNOLOGIAS NA ÁREA 

DE ANÁLISES DE FLUORESCÊNCIA POR RAIOS X 

Diogo Santos Silva da Costa; Danilo Oliveira Mansur; Hamilton Santos Gama 

Filho;Vitor dos Santos Sousa;Hugo Boareto Souza; Marcelino José Anjos 

UERJ 
 

O projeto Uirapuru-X tem por objetivo a democratização da ciência, desenvolvendo 

recursos nacionais de baixo custo. Este projeto evidencia a construção de um 

equipamento de microfluorescência de raios X (µXRF) automatizado e portátil, 

desenvolvido no Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Técnicas Analíticas 

(LIETA) do Instituto de Física da UERJ (IF/UERJ). Possui um sistema embarcado 

denominado SIC, desenvolvido pelo grupo. Todo o processo de aquisição de dados é 

controlado por um minicomputador, e foram implementados recursos de rede que não 

existem em equipamentos da área, além da sua portabilidade. Todos os equipamentos de 

microfluorescência disponíveis no mercado — nenhum nacional até então —, possuem 

valores onerosos, o que acaba inviabilizando a aquisição de tais aparelhos em muitos 

laboratórios em nosso país, uma vez que podem variar de R$ 200.000,00 até R$ 

800.000,00. Segundo Komatani et al, a análise microelemental é útil em pesquisas e 

verificação de qualidade de materiais industriais. Se pensarmos num cenário onde há 

maior número de pesquisadores dispondo de tais equipamentos, entendemos que serão 

mais vagas e projetos se abrindo, dando oportunidade não só a pesquisadores 

conduzirem novos projetos, mas também a estudantes terem a oportunidade de 

participar de uma iniciação científica. Portanto, o projeto Uirapuru-X visa desenvolver 

equipamentos acessíveis, utilizando plataformas gratuitas que reduzem o preço final. 

Como consequência, possibilita-se laboratórios de menor poder aquisitivo possuir tais 

equipamentos, dando aos cientistas brasileiros, bem como alunos e técnicos, melhor 

condições de conduzir suas pesquisas. 
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NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS POR MECANOSÍNTESE E CO-

PRECIPITAÇÃO PARA HIPERTERMIA MAGNÉTICA. 

Lenine 

UFPE 

 

A ciência de materiais já ultrapassou a barreira do tamanho nano à muitos anos no que 

diz respeito a fabricação e análises de nanomateriais. O desafio agora passa a ser 

manipular materiais sintetizados e aplicá-los nas mais diversars áreas, como por 

exemplo medicamentos, diagnósticos e traramentos de doêncas. A medicina e farmácia, 

polarizam e alavancam o desenvolvimento da ciência e tecnologia no mundo, o 

magnetismo e nanopartículas já são temas bastante comum na acadêmia. A aplicação de 

nanopartículas magnéticas em na medicina vem tomando volume nas últimas décadas 

trazendo consigo um grande número de artigos e teses envolta deste assunto. Esta tese 

tem como objetivo de fabricar, controlar, análisar e aplicar nanopartículas magnéticas 

em possíveis tratamentos de doêncas através da hipertermia magnética, ou seja, 

liberação de energia térmica por meio de oscilação dos momentos magnéticos quando 

submetidos a campos magnéticos oscilatórios. O diferencial se trás por meio da 

fabricação de nanocompósitos magnéticos pela Mecanossíntese, uma síntese do estado 

sólidos com resultados satisfatórios quanto a composição de novos materiais e tamanho 

de grão, a co-precipitação também foi feita para analisar e comparar com a forma mais 

utilizada pela academia atualmente. Testes iniciais com ácido cítrico para estabilizar um 

ferroflúido a base destes pós magnéticos fabricados. Difração de raios-X (DRX), 

microscospia eletrônica de transmissão (TEM) e microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) são as técnicas responsáveis para verificação da morfologia e topologia das 

amostras. Magnetometria por amostra vibrante (VSM), ZFC, FC e espectroscopia 

Mossbauer são as técnicas responsáveis pela análise magnética das amostras. Medidas 

de tamanho de grão em líquidos, teste de toxicidade e foram feitos no DRX e 

espalhamento dinâmico da luz (DSL). Por fim, um equipamento construído 

manualmente, com uma bobina, formada por fios de cobre, por onde passa uma corrente 

alternada, formando um campo magnético alternado no interior e um pirômetro, é 

responsável pelas análises experimentais de hipertermia. Com um controle dos 

tamanhos de partículas, bem como encontrar mistura perfeita entre materiais 

ferromagnéticos, anti-ferromagnéticos e ferrimagnéticos, podemos controlar também o 

aquecimentos de ferroflúidos a temperaturas para aplicação biológica, entre 42 e 44 

graus Celsius. 

Palavras-chave: Ferroflúido, nanopartículas, magnetismo, hipertermia magnética, 

mecanossítese, co-precipitação.  
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SISTEMA MICROPROCESSADO PARA CONTROLE E MONITORAMENTO 

DA VAZÃO DE ÁGUA EM CHUVEIROS (SCMVA) 

Joaquim Firmino Neto; 

Edvanilson Santos de Oliveira 

 

FACULDADE SENAI - PB 

 

Atualmente o Brasil enfrenta uma situação precária relacionada a escassez de água e 

devido às condições metereológicas desfavoráveis a região Nordeste sofre mais com 

esse problema.  Este panorama nos levou ao desenvolvimento de um chuveiro 

inteligente para controle e monitoramento do uso da água durante banho. O nosso 

protótipo utiliza uma plataforma eletrônica de hardware e software livre, o Arduino uno 

R3, sensor ultrassônico e componentes eletrônicos para interface de potência. Os 

hardwares são controlados  por uma programação otimizada para controle e 

monitoramento da vazão de água em chuveiros (SCMVA). O dispositivo visa controlar 

o fluxo de água, habilitando ou desabilitando uma válvula eletrônica conforme a 

presença de usuários na área do banho. Com o objetivo de analisarmos a funcionalidade 

do SCMVA, realizamos testes e ensaios em dois ambientes distintos. Os primeiros 

ensaios foram realizados nos laboratórios da Faculdade SENAI-PB onde testamos por 

uma semana (segunda a domingo) um chuveiro normal e o SCMVA. Nesse ambiente o 

SCMVA economizou 1.082 Litros (Hum Mil e Oitenta e Dois Litros de água). Em um 

ambiente comercial que naturalmente tem um maior fluxo de utilização de chuveiros 

medimos uma economia de 6.120 Litros (Seis Mil Cento e Vinte Litros). Esses dados 

mostram que o SCMVA pode contribuir para a redução do desperdício de água. Com 

base nos resultados do projeto, buscamos dar continuidade aos estudos, inserindo o 

controle e monitoramento através do desenvolvimento de aplicativos para telefones 

móveis celulares, deste modo, será possível o usuário ter acesso a diversas informações, 

tais como tempo do banho e consumo de água em tempo real. 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Economia de Água; Economia Financeira.  
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DE DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS 

PARA DADOS ABERTOS LIGADOS: REVELANDO AS CORRENTES DO 

TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO NO BRASIL 

Letícia Verona;Maria Luiza Machado Campos; 

Programa de Pós-Graduaçoo em Informática (PPGI) 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - (UFRJ) - Rio de Janeiro – RJ 

leticiaverona@ufrj.br, mluiza@nce.ufrj.br 

 

Este trabalho visa usar dados públicos e estratégias da web semântica para revelar as 

conexões entre aqueles flagrados utilizando trabalho escravo e o poder público no 

Brasil. Conexões que garantem a impunidade e a continuidade de suas ações e 

financiam a participação de seus agentes na política. Se a omissão das autoridades torna 

grave a história dessa gente, ela pode ainda será pior, se a autoridade for proprietária do 

imóvel denunciado. O portal de dados abertos do governo brasileiro publica 

informações que em sua forma bruta são difíceis de analisar. O dado mestre utilizado e a 

Lista do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho. A partir dela foram obtidos 

nomes de sócios e administradores das empresas na Receita Federal e ligados a dados 

do TSE sobre doações de campanha e bens de candidatos. Os dados foram convertidos 

para ˜ o formato de Dados Abertos Ligados (Linked Open Data). Integrar informações 

de diversas fontes e custoso e o princípio da web semântica e criar maneiras de publicar 

a informação em ambientes distribuídos, reduzindo custos através do uso de padrões 

largamente disseminados. O esforço de modelagem necessário para a publicação em 

formatos padronizados deve ser visto como uma etapa no caminho de desobstruir o 

acesso ao dado, promovendo transparência e potencializando seu uso futuro. Os dados 

resultantes desse estudo permitem rápida visualização, aplicação de métricas e modelos 

matemáticos, abrindo caminho para que a ciência seja uma ferramenta de combate a um 

dos crimes mais antigos e recorrentes do país.  

Palavras-chave: Trabalho Escravo, Dados Abertos, Web semântica. 
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(RE) ESCRITA DE TEXTOS DO WHATSAPP: CIDADANIA E MUDANÇAS NO 

PAPEL DA AUTORIA 

 

 

Aline Wendpap Nunes de Siqueira 

Universidade Federal de Mato Grosso 

  

Lúcia Helena Vendrusculo Possari 

Universidade Federal de Mato Grosso 

 

 

Resumo: Interatividade é a propriedade inerente aos processos comunicativos que permite a 

modificação de um texto original para produção de outros sentidos. Este é o foco do presente 

artigo, que tem como lócus de pesquisa o aplicativo WhatsApp, de onde foram colhidas obras 

audiovisuais modificadas, para serem analisadas. Interessa verificar como se dá a 

transformação do texto original, ao texto modificado, além dos sentidos outros que essa 

interatividade engendra. A abordagem é qualitativa, com uso da observação, 

acompanhamento, coleta de textos e análise. O contexto histórico é datado: a pesquisas se 

desenvolve em 2015 e 2016.  

Palavras-chave: WhatsApp, interação, interatividade, autoria, cidadania. 
 

Abstract: Interactivity is the property inherent in the communicative processes that allows the 

modification of an original text for the production of other senses. This is the focus of this 

article, which has as a research locus the WhatsApp application, from which modified 

audiovisual works were collected for analysis. It is interesting to check how the 

transformation of the original text, the modified text, and the other senses that this 

interactivity engenders. The approach is qualitative, with the use of observation, follow-up, 

collection of texts and analysis. The historical context is dated: the research is developed in 

2015 and 2016. 

Keywords: WhatsApp, interaction, interactivity, authorship, citizenship. 

 
 

INTRODUÇÃO 

Vivemos numa época em que o audiovisual é o modo de expressão predominante. 

(...) Os computadores tomam conta de casas, escolas, escritórios e lugares de 

entretenimento, todos interligados em rede, enquanto outras tecnologias extrapolam 

suas utilidades básicas e suas características intrínsecas, como o telefone, que não 

serve mais apenas para falar, pois vem com vários recursos de imagem e som. 

Mediados pela cultura do audiovisual, cada vez mais interagimos e fazemos parte do 

mundo por meio dele. (ALVES; FONTOURA E ANTONIUTTI, 2008, p. 19) 

Se nos integramos ao mundo, cada vez mais, via mediação de meios de comunicação, 

aplicativos e redes sociais é importante indagar: “Porque isso vem acontecendo?” “Qual a 

vantagem em nos comunicarmos sobretudo desta maneira?”, “Em que isso facilita a vida?”, 

“Como se apoderar e possivelmente se empoderar usando esta ferramenta?” ou, por fim, 

“Como este aplicativo pode auxiliar no exercício da cidadania?”.   
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Esta história começa, pela compreensão de linguagem como tudo o que é utilizado 

para interagir; de texto como a materialização da linguagem e aquilo que é passível de 

compreensão e de atribuição de sentidos; e, de leitura, como a própria atribuição de sentidos 

que, para existir, passa pelas etapas de tradução, compreensão e interpretação.   

No âmbito dos estudos da Comunicação, essa relação (anteriormente nomeada de 

emissão-recepção, geralmente enquadrada no sistema UM-TODOS, ou seja, um pólo emissor 

que transmite informação para milhares de receptores) é compreendida como interação, à qual 

é acrescentada, neste trabalho, a concepção de interatividade.  

Interatividade diz respeito a interferência e modificação que o receptor faz em textos 

e/ou em objetos de aprendizagem (POSSARI, 2009, p.41). Nesta perspectiva, o pólo interator 

contribui individualmente ou, na construção coletiva/colaborativa de conhecimento, 

transformando o modelo UM-TODOS em TODOS-TODOS. Neste contexto, o espectador 

converte-se praticamente em autor da obra (MACHADO, 1997). Ampliando a concepção de 

interação, que era de atribuir sentidos, para a possibilidade de criação de outros/novos 

sentidos.  

Dessa forma, o antigo leitor tem a oportunidade de ser ator e autor, bem como tem 

ampliado a possibilidade de desfrutar a cidadania. Já que esta se refere ao exercício 

dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição, por todo aquele 

que se encontra na condição de cidadão. No entanto, é importante frisar que, para se efetivar, 

a cidadania depende da tomada de consciência por parte do cidadão, uma vez que, “ela 

organiza uma estratégia de construção democrática, de transformação social, que afirma um 

nexo constitutivo entre as dimensões da cultura e da política.” (DAGNINO, 1994, p.01). 

Portanto, as produções/reproduções de textos pelas novas mídias, no que diz respeito 

às reescrituras de textos, só têm sido possível pela própria constituição de aplicativos como o 

Whatsapp, que de certa maneira atua democraticamente ao possibilitar que cidadãos comuns, 

quer dizer aqueles sem conhecimento técnico ou equipamentos caros (câmeras, lentes ou 

computadores) produzam mas, sobretudo, difundam suas criações, pontos de vista e/ou 

opiniões, sejam elas imagéticas, sonoras ou audiovisuais. 

Disponibilizado em fevereiro de 2009, este aplicativo é fruto do descontentamento de 

seus criadores Jan Koum e Brian Acton com a publicidade, os jogos e os habituais pop-ups de 

anúncios comerciais, que poluíam o site Yahoo, no qual eles trabalharam por mais de vinte 

anos. A dupla de inventores teve sempre em vista, que o processo de troca de mensagens entre 

amigos, familiares ou casais é um ato muito íntimo e, a partir disso, compreenderam que tal 

ação deveria ser otimizada ao máximo. Desde o início a interface criada foi algo simples e 
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intuitivo. Tudo pensado para melhorar a experiência do usuário, que pode trocar mensagens 

instantâneas, fotos, vídeos e áudios tendo como única condição o acesso à internet. Deste 

modo, a empresa revolucionou o segmento das mensagens convencionais, tornando obsoleto 

o SMS. O desempenho do produto também foi alvo de preocupação para os criadores, 

resultando num aplicativo que gasta pouca bateria, tem baixo consumo da rede de dados, não 

precisa de um sinal poderoso de internet para funcionar, além de permitir a instalação 

em celulares antigos e sem telas sensíveis ao toque, por pessoas que desejam simplesmente 

economizar no gasto com mensagens, o que o torna uma tendência em países como Índia, 

Rússia, China e Brasil. 

Outro importante fator diferencial é que o Whatsapp armazena o mínimo possível de 

informações de seus usuários, pois a empresa dá muito valor à privacidade dos consumidores, 

por isso o aplicativo não solicita qualquer tipo de cadastro a quem decide baixar o programa. 

No mesmo viés, a implementação da criptografia de ponta-a-ponta — que torna as mensagens 

ilegíveis, até mesmo para os próprios administradores do WhatsApp — causou polêmica entre 

usuários, empresa e justiça. Tornando-se alvo de debates acalorados e decisões judiciais, 

especialmente no Brasil, devido a situações em que a empresa deveria colaborar com 

investigações policiais, repassando informações sobre quadrilhas e/ou criminosos, usuários do 

aplicativo.  

Devido ao fato de este ser um dos ambientes digitais mais utilizados pela sociedade 

contemporânea, que paralelamente não foi suficientemente explorado pela academia, ter o 

WhatsApp como cenário, torna-se algo relevante, uma vez que, ele tem sido fator chave para 

as relações tanto de sociabilidade (ligadas ao campo das relações institucionais/da fruição), 

quanto de socialidade (ligadas ao campo das relações pessoais/do prazer).  

Outro ponto situa-se no olhar, na captura e na análise de textos audiovisuais que 

circulam pelo ciberespaço e são determinantes para a caracterização das subjetividades na 

cultura e sociedade atuais. Como previsto por Adriana Silva (2004) as tecnologias nômades se 

tornaram interfaces digitais intrinsecamente ligadas à mobilidade, que por estarem sempre 

juntas dos usuários modificam as interações sociais e a própria inserção do sujeito no mundo.   

Somando-se a isso, o presente artigo pretende colocar em evidência, além do cenário, 

a questão da autoria na contemporaneidade e problematizar como o referido aplicativo facilita 

o desenvolvimento da comunicação TODOS-TODOS, que por sua vez, amplia o exercício da 

cidadania.   

 A metodologia adotada é de abordagem qualitativa e o processo é netnográfico. 

Método investigativo decorrente da etnografia. Netnografia foi um neologismo 
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(net+etnografia) utilizado pela primeira vez por Robert Kozinets na década de 1990, quando 

de seus estudos sobre fandoms, marketing virtual e as práticas de consumo dos internautas 

(FRAGOSO, RECUERO E AMARAL, 2011, p. 173). Kozinets criou o termo ao aplicar os 

mesmos preceitos da etnografia na pesquisa ocorrida no ciberespaço, ou seja, ele observou e 

descreveu densamente os hábitos culturais das comunidades virtuais pesquisadas. Todavia, 

pesquisadores que também investigavam objetos da comunicação digital, alicerçados nos 

procedimentos etnográficos cunharam termos diferentes para os estudos empíricos da internet. 

 Este trabalho vai ao encontro do que pontua Kozinets sobre o uso do termo 

netnografia. Segundo o autor essa nomenclatura estabelece as alterações sofridas pelo método 

etnográfico operado a partir de ambientes digitais. Além disso, os procedimentos 

netnográficos estão abertos a adaptações e mudanças, como apontam (FRAGOSO, 

RECUERO E AMARAL, 2011, p. 175). Tais adaptações e mudanças se fazem pertinentes, 

pois, ainda são incipientes os estudos que versem sobre a comunicação TODOS-TODOS, seus 

sujeitos-autores e suas ações interativas, bem como sobre o whatsapp como lócus de pesquisa. 

Importante frisar que os textos audiovisuais foram coletados pelo WhatsApp, posteriormente 

procederam-se as análises e interpretações.  

Os textos audiovisuais, cada vez mais abundantes nas mídias, redes sociais e no 

whatsapp, de maneira mais específica, têm importância capital nas discussões aqui propostas. 

Principalmente devido ao lugar central ocupado pela imagem no contexto sócio-cultural 

contemporâneo. Essa dependência que o homem possui para com a imagem, gera uma ciclo, 

que se reinventa a cada vez que um novo elemento é acrescentado à ela. Pois ela se transmuta 

e gera novos sentidos. Por isso é que importa estudar como o audiovisual é reescrito. De que 

modo ocorre o processo de interatividade e que novos sentidos serão elaborados à partir dele. 

 

A autoria na sociedade contemporânea 

 

Pensando no contexto do aplicativo WhatsApp, percebe-se que esta é uma plataforma 

que auxilia no desenvolvimento de inúmeras relações de interação mútua, uma vez que a 

grande maioria das conversas travadas por esta via são iniciadas por um interagente, que não 

sabe qual será a reação do outro. 

De qualquer modo, a relação estabelecida se constituirá a partir dele (o autor), da sua 

relação com os demais interatores e do contexto em que a relação acontece, pois, como 

problematiza Primo (2011, p. 114), se não é possível “localizar o ponto zero de uma ação 
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social, não se pode, por outro lado, supor que uma interação mútua comece do nada”, porque, 

se assim fosse, “estar-se-ia desconsiderando a própria historicidade”.  

Eni Orlandi (2004) auxilia no debate, ao dissertar sobre uma das maiores 

problematizações que o avanço da tecnologia, principalmente o desenvolvimento da internet, 

tem suscitado: a questão da autoria. No livro Interpretação: autoria, leituras e efeitos do 

trabalho simbólico, esta autora estrutura a ideia da função de autor, conjecturada de modo 

particular pela história. De acordo com Orlandi (2004), “a função-autor se realiza toda vez 

que o produtor da linguagem se representa na origem, produzindo um texto com unidade, 

coerência, progressão, não-contradição e fim” (ORLANDI, 2004, p.69). A pensadora conclui 

dizendo que é na função-autor que o efeito da historicidade aparece de forma mais visível, 

porque tornam mais claros certos aspectos da interpretação (ORLANDI, 2004, p.71).  

Já, Lúcia Santaella (2007, p. 71-72) explica que, no contexto do que ela chama de 

cultura pós-humana, opera-se um giro radical nos processos de produção e criação, sobretudo, 

quando esses são mediados pelo computador e suas extensões. Isso porque este “não é uma 

máquina mecânica como era a câmera fotográfica tradicional. Ele não é um simples simulador 

de nossos gestos e sentidos, mas de nossa mente” (SANTAELLA, 2007, p. 67). Segundo a 

autora, as tecnologias da inteligência que são, ao mesmo tempo, tecnologias interativas, 

“nublam as fronteiras entre produtores e consumidores, emissores e receptores” 

(SANTAELLA, 2007, p. 79), que, nas formas literárias, no teatro, no cinema, na televisão e 

no vídeo tradicionais eram relativamente claras.  

Mas, quem seria o autor e qual sua atuação, na contemporaneidade? Orlandi (1988, p. 

77) afirma “que o autor é a função que o eu assume enquanto produtor de linguagem”. A 

autora coloca que tal função ocorre quando o produtor da linguagem se representa na origem. 

Ela explica que a noção de autoria distingue o autor do enunciador e do locutor, desta forma, a 

função-autor  

não se limita, como em Foucault (1983), a um quadro restrito e privilegiado de 

produtores “originais” de linguagem (que se definiriam em relação a uma obra). Para 

nós, a função-autor se realiza toda vez que o produtor da linguagem se representa na 

origem, produzindo um texto, com unidade, coerência, progressão, não-contradição 

e fabricação da unidade do dizer comum, afetada pela responsabilidade social 

(Orlandi, 1993): o autor responde pelo que diz ou escreve pois é suposto estar em 

sua origem. Assim, estabelecemos uma correlação entre sujeito/autor e 

discurso/texto (entre dispersão/unidade, etc.) (ORLANDI, 1988, p. 69). 
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Sob essa perspectiva, o autor é responsável pelo que diz ou escreve e, após este 

processo, ele instaura um lugar de interpretação no meio de outros discursos já existentes 

(ORLANDI, 2004, p. 69-70), pois que sua relação com o exterior (social) é de muita afetação.  

Paradoxalmente, o autor ocupa a função mais suscetível a um “apagamento” do 

sujeito, que ocorre devido, justamente, a sua intrínseca relação com o social — que cobra dele 

coisas como: coerência; respeito aos padrões discursivos e gramaticais estabelecidos; clareza; 

originalidade; relevância; unidade; etc. —, como ressalta Orlandi (1988, p. 78). Esse 

apagamento também pode acontecer quando o autor não atinge os patamares estabelecidos 

para esta função. E, sobre isso, a autora enfatiza que  

para ser autor, sim: a escola é necessária, embora não suficiente, uma vez que a 
relação com o fora da escola também constitui a experiência da autoria. De toda 

forma, a escola, enquanto lugar de reflexão, é um lugar fundamental para a 

elaboração dessa experiência, a da autoria, na relação com a linguagem (ORLANDI, 

1988, p. 82). 

 

Paralelamente à figura do autor, emerge, no contexto contemporâneo, um novo ator 

social, o internauta. Este foi definido, por Néstor Garcia Canclini (2015, p. 22), como sendo 

um “agente multimídia que lê, ouve e combina materiais diversos, procedentes da leitura e 

dos espetáculos”. Isso o distanciou dos antigos leitores, pois ele articula e integra ações e 

linguagens independentemente da escola como principal lugar de aprendizado, já que 

alcançou a autonomia no campo educacional e dissipou as fronteiras entre épocas e níveis 

educacionais, como pontua Canclini (2015, p.52). Esses agentes são responsáveis pela 

popularização de um novo movimento, chamado “pirataria”, nome que o autor diz que 

(...) costuma ser dado aos que reproduzem, sem autorização e com fins comerciais, 

textos, imagens, músicas e outros bens culturais cujos direitos estão protegidos por 
lei. Diferentes sociedades entendem de modos diversos o conteúdo desses direitos, 

quem são os autores e como protegê-los. A concepção jurídica predominante nos 

países latinos atribui a propriedade intelectual ao criador das obras literárias, 

artísticas, musicais, audiovisuais ou científicas. O direito anglo-norte-americano 

estabelece o copyright, noção centrada nos direitos de reprodução, que abrange um 

espectro mais amplo: gravações sonoras, emissões de rádio ou televisão, incluindo 

ou tratando de incluir, recentemente, os suportes digitais. Nos países onde ainda se 

reconhece a autoria pessoal, os direitos são concedidos aos escritores que os vão 

transferindo para as empresas na medida em que a reprodução industrial das obras 

exija maiores investimentos. Um exemplo: quando foram distribuídos os prêmios 

Oscar em 2007, Martin Scorsese recebeu a estatueta como melhor diretor pelo filme 

Os Infiltrados, porém quando esse mesmo filme ganhou o prêmio de melhor filme, 
quem foi recebê-la foi o produtor. Além das discrepâncias sobre quando deve 

prevalecer a propriedade intelectual ou a comercial, a atribuição da autoria, baseada 

no também polêmico conceito de originalidade, tem sido questionada por teóricos da 

literatura e das artes, pelos próprios artistas e escritores (desde Duchamp e Borges, 

até os DJs e os artistas recicladores que pós produzem a partir do trabalho de outros) 

(CANCLINI, 2015, p. 52). 
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Ligando a noção de autor concebida por Orlandi à noção de internauta encontrada em 

Canclini, pretende-se demonstrar como ocorrem os processos de interação e interatividade, 

principais responsáveis pela revolução das comunicações na era cibernética.  

Tais processos sempre existiram nas comunicações, contudo, com os atuais aparatos 

tecnológicos disponíveis, atuam com mais intensidade e possibilitam maior projeção do 

internauta, especialmente quando investido da função-autor. Até porque, 

contemporaneamente, a condição de produção é outra. E os meios, ou melhor, os 

equipamentos que possibilitam a realização estão acessíveis a uma imensa maioria da 

população, como já explicado acima na contextualização sobre o aplicativo WhatsApp.  

 

O autor e a cidadania  

 

A fim de compreender melhor as atuais mudanças no papel da autoria, e de ver de que 

maneira isso pode influenciar no exercício da cidadania, mesmo que de modos não 

convencionais, selecionei para análise, o vídeo “Ocê qué anda na FEB?”, do sujeito-autor 

“Xômano que mora logo ali”, que lança mão de características sócio-político-culturais da 

baixada cuiabana
1
 (MT), como o linguajar, o humor, os costumes, a culinária, o clima, os 

governantes e os lugares tradicionais e turísticos que se fazem presentes nas suas produções.  

O uso de tais recursos na elaboração de seus conteúdos legitima a inserção deste sujeito-autor 

no campo da cultura popular dialética, na medida em que polariza “as formas e atividades 

cujas raízes se situam nas condições sociais e materiais de classes específicas” (HALL, 2013, 

p.284). Saudosista de um tempo em que essas mesmas características culturais compunham o 

cotidiano desta região, o sujeito-autor ressignifica, através do humor, a cultura local 

destacando seu valor. Tudo isso com criticidade e lançando mão das novas mídias para o 

exercício da cidadania. 

O vídeo analisado é uma releitura do número musical “Do you wanna build a 

snowman?” (Traduzido para o português como “Você quer brincar na neve?”), da animação 

“Frozen”, cena destaque da personagem Anna. 

 

 
1 Segundo o pesquisador Roberto Alves de Almeida na atualidade, Baixada Cuiabana corresponde à região 

formada por microrregiões do IBGE (2005). Politicamente composta pelos seguintes municípios mato-

grossenses: Acorizal, Barão de Melgaço, Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jangada, Nossa Senhora do 

Livramento, Poconé, Rosário Oeste, Santo Antônio de Leverger e Várzea Grande.   
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Figura 10 - Quadros das principais cenas do vídeo "Ocê que anda na FEB?" 

 

A relevância desta sequência especificamente, para o decorrer da trama, consiste no 

fato de que ela representa o avançar do tempo, o distanciamento e o drama vivido, com pesar, 

pelas irmãs separadas sem maiores explicações pelos pais. Foi um momento da narrativa visto 

com bons olhos pela crítica, que o considerou tocante
2
, e pelo público, que explorou a música 

e a própria cena à exaustão, como é o caso da versão criada por “Xômano que mora logo alí”, 

aqui estudada.  

No vídeo, que se utiliza das mesmas imagens do filme original, exceto pela inserção de 

uma imagem do VLT, a interatividade aparece principalmente com relação à voz, ao canto, 

que recebe uma dublagem, melhor dizendo, a canção recebe uma nova letra, ainda que 

continue com a mesma melodia. 

Nesta cena Xômano, além de alterar a parte sonora, suprimiu 1 minuto exato 

correspondente no filme ao trecho da despedida, acidente, morte e enterro dos pais das 

personagens, por fim, Xômano faz o insert de uma imagem do vagão do VLT na cena. A 

respeito deste tipo de trabalho Dancyger afirma  

 
Um dos elementos mais marcantes da montagem é que a justaposição de qualquer 

grupo de planos gera significado. O ritmo desses planos sugere a interpretação desse 

significado. A consequência é vista no microcosmo quando o plano ocasional ou o 

insert é montado dentro da cena: ele introduz uma nova ideia (DANCYGER, 2003, 

p.389). 

 

 
2<<https://textogrande.wordpress.com/2014/01/29/frozen-uma-aventura-congelante/>> Acesso em 01.03.2017 
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Deve-se ressaltar que esta ação (insert) não é algo corriqueiro nos vídeos de Xômano, 

sendo este um dos poucos produzidos por ele em que se percebe a adição de imagens. 

Portanto, em consonância com o que expõe Dancyger, ao inserir tais imagens, Xômano 

enfatiza o problema do VLT, ao mesmo tempo em que apresenta um novo significado para a 

cena, realizando o que Ramos e Fernandes (2016) nomeiam como uma reciclagem da 

indústria cultural, que na opinião das autoras,   

 

[...] nem sempre pode ser vista com olhar pessimista: o conteúdo midiático 

produzido, além de refletir algumas mudanças na sociedade, por ser produto dela, 

também as espalha: o que pode ser uma coisa positiva, dependendo da mensagem ou 
interpretação que é causada pela recepção do conteúdo (RAMOS; FERNANDES, 

2016, p.11). 

“Ocê qué brinca na FEB?” conseguiu respostas muito positivas do público. Até o 

presente momento, ele é o terceiro mais visualizado, no canal do Xômano no YouTube, com 

7.260 visualizações. Neste sentido, assim como os vídeos analisados anteriormente, este texto 

audiovisual também atua como um instrumento catalizador do pensamento reflexivo, 

contribuindo para as indagações, que envolvem quase toda a população mato-grossense, 

especialmente a residente na baixada cuiabana, sobre a situação do Veículo Leve sobre 

Trilhos (VLT), pois neste processo audiovisual Xômano pergunta, ainda que indiretamente: 

“O VLT permanecerá no campo dos sonhos e da imaginação?”, ou, “Se tornará realidade, 

como espera Joana e toda a população local?!”. 

Tanto é assim, que logo na segunda frase da canção, quando a personagem diz: “andar 

de VLT” o riso se instala, porque paralelamente ao apresentar o caráter crítico do vídeo, ela 

expõe uma ferida recente causada pela corrupção e consequente desmazelo dos governantes 

para com a população, que sonhava com uma forma de locomoção mais ágil e menos 

causticante. A dor dessa ferida aberta chega a ser histriônica, porque é quase inacreditável que 

alguém eleito para gerir verbas públicas desvie tão descaradamente os recursos, que poderiam 

proporcionar a toda a população desta região uma melhor qualidade de vida, com transporte 

público digno e vias urbanas melhor projetadas. Assim, com a ferida ainda aberta e pulsando, 

a situação de tão ridícula gera o riso,  

 

[...] a dor faz com que a natureza primitiva irrompa entre as diversas camadas de 
verniz de educação e como uma decisão importante pode ser adequadamente tomada 

na dependência de um fenômeno aparentemente trivial (FREUD, 1903, p.54). 

 

No que tange ao título do vídeo em questão, nota-se o tom sugestivo na medida em 

que o ato de circular pela Avenida da FEB (localizada na cidade de Várzea Grande MT), no 
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momento de criação do vídeo, era algo difícil e árduo, para a população que precisava se 

deslocar de Várzea Grande para Cuiabá. Sendo que esta é a principal via de acesso entre as 

duas cidades. E, naquele momento, encontrava-se em obras, para a construção do VLT 

(Veículo Leve sobre Trilhos).  

O VLT seria importante para uma maior integração entre as cidades e entre seus 

habitantes, principalmente, para aqueles moradores dos bairros mais periféricos. Foi muito 

esperado, um sonho uma promessa, que com o passar cronológico do tempo — como pude 

perceber no exato momento do vídeo em que a Joana mexe os pés de acordo com os ponteiros 

do relógio — acabou ficando apenas em “devir”, conceito cunhado por Deleuze e Gattari 

(1995), que tem a ver com o processo de desterritorialização e reterritorialização em que, o 

que está em jogo é a   

[...] captura de código, mais-valia de código, aumento de valência, verdadeiro devir, 

devir-vespa da orquídea, devir da orquídea da vespa, cada um destes devires 

assegurando a desterritorialização de um dos termos e a reterritorialização do outro, 

os dois devires se encadeando e se revezando segundo uma circulação de 

intensidades que empurra a desterritorialização cada vez mais longe (DELEUZE; 

GATTARI, 1995, p.06-07). 

 

O vídeo foi elaborado num momento em que a população ainda aguardava a chegada 

do VLT para ser o acontecimento do século. A Avenida da FEB promovia o espaço para o 

andar, o caminhar, etc. No entanto, ao ser destruída para dar lugar ao VLT, ficou impossível 

transitar, andar. Por isso, a palavra andar neste contexto é perfeita para designar uma situação 

de aflição vivida pela população.  

 Na releitura proposta, quando Joana — Ana, no original — canta: “antes tinha 

FEICOVAG, Globo Show, mas isso acabou também”; simbolizando que o passado festivo e 

animado, entrou em decadência e ficou para trás. FEICOVAG — Feira Industrial e Comercial 

de Várzea Grande —, foi um grande evento expositivo, que movimentava a cena local e atraía 

visitantes de várias cidades vizinhas, já que contava com atrações artísticas nacionais, rodeios, 

parque de diversão, etc. Já Globo Show, como o nome diz, era uma casa de shows, em que se 

tocava sobretudo lambadão, o principal ritmo da cidade.  

No que tange às questões temporais, é possível traçar um paralelo com o que diz 

Eliade, para quem “a história e o progresso representam uma queda [do homem moderno], 

ambos implicando o abandono final do paraíso dos arquétipos e da repetição” (ELIADE, 

[1954] 1992, p. 154). Assim, as irmãs tiveram que declinar das brincadeiras e passeios 

(paraíso dos arquétipos) na avenida da FEB, em detrimento do progresso que viria com o 

VLT e com seu trajeto linear. 
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A respeito dos signos expostos, o elemento luva permite outra possibilidade de leitura, 

a qual sugestiona de modo significativo ao contexto em que foi reeditado, a morosidade nas 

obras do VLT, posto que as luvas representam acessório obrigatório no trabalho dos 

operários, assim pode-se observar a pertinência da cor branca simbolizando estado contrário 

ao que se tem quando os operários as usam, isso é, o trabalho é interrompido, assim como o 

poder da personagem Tchica/Elsa e as brincadeiras das irmãs. 

É também perceptível a referência a elementos sígnicos que remetem ao tempo, um 

deles aparece quando Joana/Ana está deitada no chão do salão do castelo, em frente a um 

grande relógio e a câmera vai se aproximando dela com um movimento de stedycam, primeiro 

em Plano Geral, depois um Primeiro Médio dela deitada, até enquadrar em Plano Detalhe, 

apenas seus pés próximos ao pêndulo do relógio.  

Em análise semiológica desta cena, toda a sua gestualidade (os pés, os olhos, se 

movendo de um lado e para o outro) e oralidade (as interjeições que ela faz “clock, clock”) 

sugerem os ponteiros do relógio, no instante em que acompanham o balançar das suas batidas 

e, simultaneamente, canta: “Ainda espero sim. Sou louca sim. Ver o VLT andar...” em uma 

indicação direta de que, mesmo sendo considerada “louca”, ainda tem esperanças — talvez 

em uma brincadeira com a população da baixada cuiabana, que como demonstra a pesquisa de 

Possari (2014) ainda esperava que o VLT saísse do mundo das ideias, e assim como o trem 

azul da empresa de telefonia TIM, fizesse a todos felizes, ao passar lindamente pela cidade.  

 

CONSIDERAÇÕES  

 

Ao estudar a interatividade em textos audiovisuais, não se pode reconhecê-los como 

cópias ou simples releituras de cenas cinematográficas, uma vez que a cada nova 

interpretação, a relação intertexto se constrói entre diversos textos e texturas sociais, num 

constante fluxo de ideologia, manifestações e criação, que geram novos sentidos. 

O não dito que fica entre as cenas canônicas e as entrelinhas das versões humorísticas 

é um dos ingredientes que contribui para o sucesso das histórias contadas por esses sujeitos-

autores, pois, não sendo dito completamente, guarda dores e lamentos de sonhos não 

realizados. 

Teorizar sobre esse assunto, não é algo novo, ao contrário é uma discussão milenar. O 

fato novo é que na contemporaneidade os aparatos tecnológicos possibilitaram a qualquer 

sujeito tornar-se autor de suas próprias comédias, em qualquer lugar do mundo. Nesse 
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contexto, sua capacidade bélica de “arma do pobre” se amplia, potencializando o exercício da 

cidadania por qualquer pessoa.  

O riso causado pela inserção das imagens do VLT no vídeo Ocê que brinca na FEB, 

surge da dor, sofrida por toda uma população que não enxerga muitas possibilidades de luta e 

acaba engolindo “goela abaixo” as condições que lhe são impostas.  

“Xômano que mora logo ali” atua, por vezes, como palhaço circense que, mesmo triste 

(por entenderem a situação vivida), busca no riso sua arma. Lembro aqui, da imagem de 

Selton Melo no filme O palhaço, que traz para a contemporaneidade esta simbologia. Esse 

sujeito-autor se assemelha aos palhaços, principalmente quando convida o público a rir, 

inclusive dele próprio, ao explorarem o sotaque nas dublagens dos vídeos. No entanto, ao 

instigarem o usuário/espectador/interator a construir sentidos outros passam a atuar como 

humoristas, na medida em que provocam o riso a partir do conteúdo, tratado não apenas com 

humor, mas criticamente.  

Ainda que este artigo não tenha abordado diretamente os Estudos Decoloniais como 

base de sustentação teórica, as chamadas Epistemologias Outras ressoam aqui. Por este 

motivo, ao voltar o foco do estudo para o humor proveniente da baixada cuiabana, que adentra 

o ciberespaço pelo whatsapp, contemplo, de alguma maneira, tais correntes de pensamento, 

uma vez que este tipo de humor pode ser considerado uma “arma” do pobre para enfrentar as 

opressões às quais está submetido, bem como o processo de imposição de subjetividades 

capitalísticas (GATTARI; ROLNICK, 2008), que visa implantar uma identidade planetária. 

Os vídeos estudados, aproximam-se de expressões artísticas que funcionam como o que 

Deleuze (1987) chama de “atos de resistência”. 

O potencial de produção de sentidos do whatsapp não é mensurável, na medida em 

que ele dá conta de todo o processo de produção, edição e, principalmente, distribuição de 

textos audiovisuais originais ou não. Isso era apenas um devir até bem pouco tempo atrás, o 

que provoca uma inquietude em relação ao que virá a seguir. 

Assim, o whatsapp, além de representar a revolução do modo de comunicar, também 

simboliza uma ruptura com os antigos paradigmas da área das comunicações. Entretanto, 

apesar disso, ele coexiste, com as mídias de massa, no momento em que elas se valem dele 

para se reinventarem, visando atrair o público contemporâneo. 

Portanto, análises aqui realizadas dos textos audiovisuais trouxeram colaborações para 

a área da Comunicação e da Cultura Contemporânea, possibilitando que outros estudos se 

apresentem para a continuação deste debate.  
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo identificar, nas universidades federais de Alfenas 

(UNIFAL-MG) e Itajubá (UNIFEI), Minas Gerais, a percepção da comunidade acadêmica a 

respeito da efetividade do Programa “Ciência sem Fronteiras” (CsF), do Governo Federal, e 

sua importância no desenvolvimento científico e social do país. Com abordagem qualitativa, o 

estudo contará com relatos de experiência de ex-bolsistas do CsF e com a aplicação de 

questionários online à comunidade universitária. A análise dos dados será respaldada por 

referencial teórico específico da área, mas não limitada a ele. A experiência internacional dos 

bolsistas permite a aplicação de novos conhecimentos em suas instituições de origem, assim 

como maior intercâmbio entre essas instituições e universidades estrangeiras, e pode 

determinar seu futuro acadêmico. Entretanto, tais benefícios podem não estar claros para o 

público analisado, dado o caráter pontual da aplicação desses conhecimentos em pesquisas. 

Palavras-chave: Ciência sem Fronteiras; Percepção Pública da Ciência e Tecnologia; 

Internacionalização da Educação Superior. 

 

Abstract: This work aims to identify, in the federal universities of Alfenas (UNIFAL-MG) 

and Itajubá (UNIFEI), Minas Gerais, Brazil, what is the perception of the academic 

community regarding the effectiveness of the “Science without Borders” (SwB) program, of 

the Brazilian Government, and its relevance on the scientific and social development of the 

country. With a qualitative approach, the study will have experience reports from ex-fellows 

of SwB and the application of online questionnaires to the university community. The 

analysis of the data will be supported by a theoretical framework specific to the area, but not 

limited to it. The international experience of scholarship holders allows the application of new 

knowledge in their home institutions, as well as greater exchange between these foreign 

institutions and universities, which can determine their academic future. However, such 

benefits may not be clear to the analyzed public, given the specific nature of the application of 

this knowledge in research. 

Keywords: Science without Borders; Public Understanding of Science and Technology; 

Internationalization of Higher Education. 

 

Introdução 

Este estudo é resultado de inquietações provocadas pela observação das ações que 

envolvem o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) –, o qual tem sido alvo de discussões e 

críticas na mídia em geral e também no meio acadêmico, desde seu lançamento, em 2011. 

De acordo com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
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O recente ciclo de desenvolvimento brasileiro vem sendo impulsionado por políticas 

públicas inovadoras que combinam crescimento econômico com redução das 

desigualdades sociais e regionais. Essas políticas têm um elemento comum: a 

recuperação da capacidade do Estado de planejar e agir visando, sobretudo, garantir 

os direitos dos que mais precisam (BRASIL, 2011b, p. 11). 

 

 Neste cenário, leituras preliminares permitiram não apenas identificar o CsF como 

parte da política de internacionalização brasileira de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), 

mas também instigaram a busca por respostas aos questionamentos surgidos, levando à 

problematização da percepção da efetividade do CsF pela comunidade acadêmica de 

universidades federais do sul de Minas Gerais e do papel que desempenham os ex-bolsistas do 

programa nessas instituições.  

O que é o CsF? Por que foi criado? É uma política democrática? As universidades têm 

se beneficiado do programa? De que forma os conhecimentos adquiridos no exterior pelos 

bolsistas têm sido aplicados em suas instituições de origem? A mobilidade internacional é 

realmente importante para o país? Qual o retorno esperado pela comunidade acadêmica? O 

programa tem contribuído para a difusão da CT&I nas universidades e, de forma geral, no 

Brasil? Quais são as expectativas de inserção da CT&I brasileira na comunidade internacional 

com o programa? Essas e outras perguntas motivaram a escolha do tema a ser tratado neste 

trabalho. 

 Outro questionamento que se coloca é: quais os mecanismos de controle/avaliação do 

cumprimento das atividades acordadas entre os bolsistas e as instituições no exterior? A 

pergunta surge na medida em que se observa o grande número de estudantes de graduação 

enviados para o exterior no âmbito do CsF (79% do total de bolsas oferecidas pelo programa), 

sendo a região Sudeste responsável por cerca de 50% destes, e Minas Gerais o segundo estado 

brasileiro em número de bolsistas fora do país, fato que justifica a escolha do locus da 

pesquisa – duas universidades federais presentes na região sul do estado de Minas Gerais 

(Universidade Federal de Alfenas, UNIFAL-MG, e Universidade Federal de Itajubá, UNIFEI) 

–, cujo número total de bolsistas de graduação-sanduíche no CsF é de 1.635, conforme dados
3
 

do programa. 

 Sendo assim, este trabalho mostra-se relevante no sentido de buscar compreender 

como os estudantes que retornaram do exterior após participarem do CsF têm atuado em suas 

universidades de origem em benefício da ciência, da tecnologia e da inovação; de que forma 

essas ações se refletem no universo acadêmico; e se as universidades de origem dispõem de 

estrutura adequada para acompanhar o desenvolvimento do conhecimento obtido por esses 

 
3 Dados do Painel de Controle do Programa Ciência sem Fronteiras. Disponível em: 

<http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle>. Acesso em: 30 maio 2017. 
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estudantes em outros países. Soma-se a isso o fato de o programa ser relativamente recente, 

não havendo ainda muitos estudos a seu respeito.  

Tal perspectiva de análise reforça a importância da escolha do campo empírico, visto 

que as instituições em questão privilegiam as áreas de interesse do programa, sobretudo 

Engenharias e demais áreas tecnológicas, e já enviaram um número expressivo de estudantes 

para o exterior, no âmbito do CsF, o que potencializa o estudo. 

Diante disso, buscando contribuir com a área de percepção pública da ciência e 

tecnologia, com respaldo científico, consideramos importante pesquisar qual é a percepção da 

comunidade acadêmica das universidades federais de Alfenas e Itajubá, Minas Gerais, a 

respeito da efetividade do Programa Ciência sem Fronteiras, dentro de um referencial teórico 

que busque compreender o que as pessoas pensam, conhecem e como se apropriam da C&T. 

Um dos focos dessa área de pesquisa é entender o que as pessoas, dentro ou fora da 

comunidade científica, conhecem do universo da C&T. 

 

Ciência, tecnologia e sociedade 

Ciência e tecnologia estão presentes em diversos aspectos de nosso cotidiano, seja em 

casa, na escola ou no trabalho. Nossa indústria e, consequentemente, a prosperidade nacional 

dependem delas (BODMER, 1985). Sua influência se estende certamente aos processos de 

transformações políticas das sociedades modernas (VOGT e POLINO, 2003) e, não por acaso, 

teorias sociológicas, antropológicas e políticas atuais sugerem que a ciência e a tecnologia 

sejam fundamentais para entendermos aspectos culturais, políticos e econômicos do mundo 

globalizado (POLINO, 2015). 

É nesse sentido, por exemplo, a colocação de Araújo (1998) no trecho a seguir: 

Na segunda metade do século, ciência e tecnologia envolvem cada vez mais nossa 

vida de comuns cidadãos e a vida do próprio planeta. Sua crescente influência no 

cotidiano e nas estratégias em escala mundial impõe que elas sejam 

permanentemente discutidas e avaliadas, como forma de garantir uma gestão 

coletiva da sociedade (ARAÚJO, 1998, p. 14-15). 

 

Quase todas as questões relacionadas a políticas públicas têm implicações científicas 

ou tecnológicas. Decisões pessoais simples como dietas, higiene pessoal, vacinação, 

segurança em casa e no trabalho podem ser facilitadas por certa percepção da ciência 

subjacente. Logo, todos nós necessitamos conhecer um pouco sobre ciência, suas realizações 

e limitações. Essa percepção da ciência inclui não apenas fatos ligados a ela, mas também 

seus procedimentos e percalços, assim como um exame de suas implicações práticas e sociais 

(BODMER, 1985). 
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Dessa forma, a ausência de conhecimentos sobre a ciência elementar priva o indivíduo 

de compreender muitas das ferramentas e serviços utilizados no dia a dia. Algumas noções 

básicas de como eles funcionam pode tornar o mundo um lugar mais interessante e menos 

ameaçador. Certamente, não é necessário que um indivíduo compreenda o funcionamento de 

tudo, desde uma simples caneta até um veículo automotor ou um eletrodoméstico. Entretanto, 

aqueles que nunca foram estimulados a informar-se sobre como as coisas funcionam e que 

não têm o conhecimento básico para tal estarão seguramente em desvantagem no mundo 

contemporâneo. A educação científica é, pois, um requisito essencial para a vida cotidiana 

(BODMER, 1985). 

 

A institucionalização das políticas de CT&I 

Quando se pensa em ciência e tecnologia, é natural virem à mente países como 

Alemanha, Inglaterra, França e outras nações desenvolvidas do hemisfério norte. A tradição 

científica e tecnológica que precede esses países faz parte do imaginário popular e não é 

despropositada: a Europa acompanhou de perto a “gênese” da ciência como a conhecemos 

hoje, desde as especulações filosóficas da Antiguidade, com o surgimento da álgebra, da 

astronomia e da alquimia na Idade Média; a formação da ciência moderna ocidental dos 

séculos XVI e XVII, na Itália de Galileu Galilei; a Revolução Industrial do século XVIII, na 

Inglaterra; a Revolução Tecnocientífica do final do século XIX; além das notáveis 

transformações do pensamento científico ao longo do século XX (MOTOYAMA, 2004).  

Mesmo hoje, é inegável a contribuição daquelas potências no desenvolvimento do 

campo da pesquisa científica nas mais diversas áreas do conhecimento. Entretanto, conforme 

relata Motoyama (2004), atualmente questiona-se a noção de que o nascimento do 

pensamento científico e técnico esteja relacionado apenas aos acontecimentos ligados às 

nações emergentes da Idade Moderna. 

Desde o “descobrimento” do Brasil, no início do século XVI, até sua consolidação no 

mercado global, em plena “Era da Informação”, a ideia de ciência e tecnologia, assim como 

sua aplicação prática, passou por mudanças substanciais. O investimento em tecnologia 

naquele primeiro momento foi crucial para a vinda dos portugueses, visto que colocou a 

empresa naval lusitana na vanguarda do mundo que se conhecia até o final século XV. 

Embora não se possa afirmar que os portugueses inauguraram a C&T no território que viria a 

ser o Brasil que conhecemos hoje, é evidente sua participação no processo de transformação 

cultural que se instaurou na região no período colonial e que perdurou pelos séculos seguintes 

(MOTOYAMA, 2004). 
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Avançando um pouco nessa história, em meados do século XX inicia-se o processo de 

institucionalização das políticas de ciência e tecnologia e observa-se grande semelhança entre 

suas bases conceituais, lineamento organizacional, instrumentos de financiamento e métodos 

de avaliação nos mais diversos países (VELHO, 2011). 

Embora suas características tenham evoluído ao longo dos anos, o processo imitativo 

se manteve, e um dos fatores que explicam esse fenômeno é a forma como a ciência passou a 

ser enxergada após o final da Segunda Guerra Mundial, exercendo, no plano ideológico, “um 

papel estratégico como força produtiva, merecendo um lugar na política dos governos, que 

começaram a buscar formas de dirigir os efeitos da pesquisa a objetivos definidos” (VELHO, 

2011, p. 129-130). O resultado disso foi a formulação de políticas científicas nacionais 

baseadas em modelos característicos dos países vitoriosos da Segunda Guerra, com destaque 

para os Estados Unidos e o Reino Unido. 

Velho (2011) define quatro paradigmas que perpassaram essas políticas ao longo dos 

anos: o primeiro deles, “a ciência como motor do progresso”, prevaleceu desde o pós-guerra 

até o início dos anos 1960. Entre as décadas de 60 e 70, os movimentos sociais favoreceram o 

questionamento da autonomia da ciência, culminando no paradigma subsequente – “a ciência 

como solução e causa”. Nas décadas seguintes (80 e 90), a globalização da economia e os 

processos decorrentes desse fenômeno trouxeram consigo o terceiro paradigma – “a ciência 

como fonte de oportunidade”. Finalmente, com a chegada do século XXI, o foco das políticas 

de CT&I passa a ser o bem-estar social, caracterizando o quarto e último paradigma 

apresentado – “a ciência para o bem da sociedade”. 

 

Internacionalização da educação superior 

A universidade desempenha um importante papel social e se transforma conforme 

mudam as sociedades, adquirindo novos formatos e funções sociais para atender às demandas 

locais e regionais (ROSSATO, 2005). Durante séculos, o ensino superior apresentou uma 

dimensão internacional: o movimento de estudiosos e conhecimentos em todo o mundo era 

notável desde tempos antigos, e o próprio conceito de “universo” já estava presente na 

nomenclatura de “universidades” – as primeiras instituições formais de ensino superior 

(KNIGHT, 2014, p. 1, tradução nossa). 

Na Europa medieval, a existência do latim como língua universal da cultura 

possibilitou, já naquele período, a internacionalização das primeiras universidades ocidentais 

(VERGER, 1990).  Inequívoco nas principais instituições europeias de ensino superior na 

Idade Média (Paris, Bolonha, Montpellier), o caráter internacional dessas universidades foi 
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marcado pela mobilidade estudantil: “Com os estudantes circulavam livros e ideias; a difusão 

do averroísmo
4
, as ‘recepções’ do Direito romano estiveram certamente ligadas aos 

deslocamentos dos estudantes formados em Paris e em Bolonha” (VERGER, 1990, p. 62). 

Embora sejam notáveis as políticas de mobilidade nos primórdios da universidade, a 

internacionalização da educação superior ganhou particular destaque nos últimos trinta anos 

(BARBER, DONNELLY e RIZVI, 2013; FERRER, 2012; HAIGH, 2014; KNIGHT, 2014; 

OLIVEIRA e FREITAS, 2016; STROMQUIST e MONKMAN, 2014), apresentando-se 

conceitualmente de forma mais complexa e multidimensional (LIMA e CONTEL, 2011). A 

internacionalização da educação mudou fundamentalmente o cenário do ensino superior em 

um período de tempo relativamente curto. As políticas, propostas e programas implementados 

em diferentes universidades em seus respectivos países se distinguem entre si, bem como as 

experiências vividas pelos universitários por meio da participação em programas de 

mobilidade – dinâmica observada em grande parte das universidades (KNIGHT, 2014; 

PEREIRA e HEINZLE, 2015). 

A internacionalização tem diferentes significados para diferentes pessoas, instituições 

e países. Impulsionada por lógicas distintas, encontra expressões em uma variedade de 

atividades e traz múltiplos benefícios, riscos e resultados não intencionais, sendo os centros de 

educação uma manifestação recente, que demonstra a natureza mutável e reativa da 

internacionalização às realidades complexas do mundo atual, mais globalizado (HAIGH, 

2014; KINGHT, 2014).  

Nesse cenário, a globalização teve um notável impacto na internacionalização do 

ensino superior. O desenvolvimento sem precedentes nas tecnologias da informação e nas 

mídias sociais, o impacto generalizado da liberalização econômica e dos acordos comerciais e 

o fluxo crescente de pessoas, ideias, capital, valores, serviços, bens e tecnologia através das 

fronteiras são exemplos de forças da globalização que têm o poder de modificar agendas 

(KNIGHT, 2014). Nesse sentido, podemos dizer que a internacionalização é a resposta da 

educação superior ao processo de globalização (UNESCO, 2003). 

Embora conceitualmente diferente, a internacionalização está intimamente relacionada 

com o processo dinâmico de globalização e seu conceito-chave envolve relações entre países, 

pessoas, sistemas e culturas. “Isso difere significativamente do conceito central de global ou 

fluxo mundial e escopo da globalização” (KNIGHT, 2014, p. 1, tradução nossa). 

A propagação global de políticas econômicas neoliberais, juntamente com o 

esmorecimento do Estado de bem-estar social, induziu a mercantilização do ensino superior e 

 
4 Relativo a Averróes, filósofo árabe cujos ensinamentos foram preservados na Espanha, sobretudo na Andaluzia. 
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aumentaram as pressões por inovações advindas de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento no mundo todo (FERRER, 2012; LIMA e CONTEL, 2011). 

As atividades internacionais das universidades expandiram dramaticamente em 

volume, escopo e complexidade nas últimas duas décadas. Essas atividades variam 

de programas tradicionais de estudo no exterior, permitindo que os alunos aprendam 

sobre outras culturas, permitindo o acesso ao ensino superior em países onde as 

instituições locais não conseguem satisfazer a demanda. Outras atividades enfatizam 
o aprimoramento das perspectivas e habilidades internacionais dos estudantes, o 

aperfeiçoamento de programas de línguas estrangeiras e a compreensão intercultural 

(ALTBACH e KNIGHT, 2007, p. 290, tradução nossa). 

 

Nesse sentido, é comum observar o grande fluxo de acadêmicos – estudantes, docentes 

e pesquisadores – de países emergentes enviados para o exterior para participar em pesquisas 

internacionais, ou em busca de formação internacional, como é o caso, no Brasil, do programa 

Ciência sem Fronteiras. 

Visando a atrair esses mercados, os países centrais investem maciçamente em políticas 

públicas para acolhimento desses acadêmicos, oferta de serviços educacionais no exterior, 

exportação de programas de ensino consolidados e até mesmo instalação de campi e 

instituições de ensino no exterior (LIMA e CONTEL, 2011). Essas ações caracterizam a 

chamada internacionalização ativa. 

Por outro lado, nos países periféricos ocorre o oposto: investe-se em políticas de 

financiamento para mobilidade acadêmica, sobretudo de professores/pesquisadores, os quais 

buscam formação em grandes centros dos países desenvolvidos, na esperança de poderem 

formar em seus países de origem “elites intelectuais” aptas a induzir a modernização de 

determinados setores da economia (LIMA e CONTEL, 2011, p. 19), o que caracteriza a 

internacionalização passiva. 

 

O Ciência sem Fronteiras 

Buscando a redução das desigualdades sociais e regionais por meio do 

desenvolvimento econômico e refletindo o modelo de outros países em desenvolvimento, o 

Brasil lançou, no final de 2011, uma das políticas públicas de maior destaque do Governo 

Federal no âmbito da internacionalização da educação superior e da política nacional de CT&I 

– o Programa Ciência sem Fronteiras. O projeto visava “promover a consolidação, expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por 

meio do intercâmbio e da mobilidade internacional” (BRASIL, 2011a). 

Com base em metas do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, o Ciência sem Fronteiras 

foi implementado como uma ação do poder executivo, representada pelos Ministérios da 
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Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério da Educação (MEC), por meio de suas 

respectivas instituições de fomento – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. 

Em sua primeira fase, o projeto previu a utilização de até 101 mil bolsas, das quais 

foram distribuídas 92.880, em quatro anos, oferecendo a estudantes e professores de 

graduação e de pós-graduação a possibilidade de realizar estágios e cursar disciplinas em suas 

respectivas áreas no exterior, visando manter contato com sistemas educacionais competitivos 

em relação à tecnologia e à inovação. Além disso, buscou atrair pesquisadores do exterior 

interessados em fixar-se no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros 

nas áreas prioritárias definidas pelo programa, assim como criar oportunidades para que 

pesquisadores de empresas nacionais recebessem treinamento especializado no exterior. 

Embora abrangesse sete modalidades distintas de público-alvo – graduação sanduíche, 

tecnólogo, desenvolvimento tecnológico, doutorado sanduíche, doutorado pleno, pós-

doutorado e mestrado profissional –, o foco do Ciência sem Fronteiras foi nos discentes de 

graduação, aos quais foram destinadas 79%
5
 das bolsas. 

Os recursos investidos no CsF, da ordem de R$ 13 bilhões, foram provenientes, em 

grande parte, do Ministério da Educação (MEC); do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC); da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes); e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), o que representa cerca de R$ 131 mil por bolsista de graduação – mais 

de três vezes o valor gasto anualmente com estudantes de graduação nas universidades 

públicas do país (US$ 10 mil), considerando o valor atual do dólar (MCMANUS e NOBRE, 

2017). 

A partir de 2013, o programa passou a contar também com recursos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), principal fundo de 

pesquisa público do país, o que suscitou diversas críticas ao programa, conforme ressaltam 

McManus e Nobre (2017). Em abril deste ano, o atual Presidente da República anunciou o 

encerramento do Ciência sem Fronteiras, por escassez de recursos. 

Diante desse histórico e com base nos números apresentados, observamos que o CsF 

buscou potencializar o desenvolvimento da CT&I no Brasil. Entretanto ainda não está claro 

 
5 Dados do Painel de Controle do Programa Ciência sem Fronteiras. Disponível em: 

<http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle>. Acesso em: 30 maio 2017. 
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de que forma se dará o atendimento às demandas da sociedade, no sentido de dar-lhe 

condições mais efetivas de desenvolvimento social, como prevê o PPA 2012-2015. 

 

Metodologia 

Esta pesquisa é qualitativa: contará com análise indutiva de dados, investigação 

interpretativa e coleta de múltiplas fontes de dados, características desta abordagem 

metodológica (CRESWELL, 2007). Quanto aos objetivos propostos, a pesquisa é também 

exploratória, visto que buscamos uma aproximação com o problema de investigação, a fim de 

tê-lo mais nítido. Neste sentido, o planejamento do estudo é flexível, o que permite levar em 

consideração diferentes aspectos do fenômeno analisado (GIL, 2010). 

A análise da bibliografia selecionada para a operacionalização do estudo forneceu a 

fundamentação teórica necessária para se compreender o problema de pesquisa e respaldar a 

elaboração e aplicação dos instrumentos de coleta de dados. O exame do material coletado 

perpassará por conceitos, análise, avaliação e outros aspectos das políticas de 

internacionalização; discussões sobre o papel das políticas de CT&I no desenvolvimento 

científico e tecnológico de sociedades e nações, levando-se em conta aspectos sociais; 

apresentação do programa Ciência sem Fronteiras – sua origem, objetivos, estrutura, 

funcionamento, resultados preliminares e críticas; e, também, estudos sobre a percepção 

pública da ciência e tecnologia, a partir de trabalhos realizados no Brasil e no exterior. 

A pesquisa tem como base relatos de experiência de ex-bolsistas do CsF e dois 

questionários semiestruturados a serem aplicados à comunidade acadêmica. Para a coleta de 

informações primárias utilizamo-nos dos relatos de experiências – eventos públicos 

promovidos pelas universidades analisadas e que contam com a participação de discentes que 

cursaram graduação-sanduíche no exterior no âmbito do CsF. Esses alunos compartilharam 

suas experiências internacionais, individualmente ou em grupo, e, a seguir, responderam a 

perguntas feitas pelo público. Utilizamos informações que consideramos relevantes para 

discussão neste estudo. 

O segundo instrumento de coleta de dados será o questionário semiestruturado. Os 

dados serão coletados pela internet junto a docentes, técnicos e ex-bolsistas de graduação-

sanduíche do Ciência sem Fronteiras nas universidades selecionadas, em setembro de 2017, 

por meio do software livre LimeSurvey, ou similar. Respeitadas as características particulares 

de cada grupo de interesse empírico da comunidade acadêmica (alunos e servidores), 

procuramos elaborar questionários similares, cujas perguntas traduzam de fato os objetivos da 

pesquisa, evitando, assim, distorções na posterior análise dos dados. 
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Após a coleta dos dados, estes serão reunidos, tabulados e analisados para a 

composição do relatório final do desenvolvimento da pesquisa. A análise interpretativa será 

respaldada por referencial teórico específico das áreas já mencionadas, mas não limitada a 

eles. 

 

Resultados preliminares 

A proposta deste estudo foi levantar dados que permitissem identificar, a partir da 

experiência da comunidade acadêmica das universidades federais de Alfenas e Itajubá, no Sul 

de Minas Gerais, qual é a percepção desse público sobre a efetividade do programa Ciência 

sem Fronteiras. 

Os relatos de experiências dos ex-bolsistas da UNIFAL-MG e da UNIFEI e a 

repercussão geral do programa deixam dúvidas sobre se houve de fato um planejamento 

adequado por parte das instituições participantes e mesmo pelo MEC e MCTIC – órgãos 

responsáveis pela execução do programa. Dados preliminares desta pesquisa de mestrado 

indicam que a maioria dos bolsistas de graduação do CsF não conseguiu convalidar, em suas 

instituições de origem, os créditos em disciplinas cursadas no exterior, o que subestima a 

experiência adquirida, já que essas disciplinas constarão de seus currículos apenas como 

cursos de curta duração realizados no exterior. Isso nos leva a questionar a política brasileira 

de internacionalização da educação superior. 

Os resultados gerados a partir da análise interpretativa dos dados serão apresentados 

ao final da pesquisa, na dissertação. Pretendemos, com este texto, fundamentado no 

referencial teórico das políticas públicas – sobretudo de ciência, tecnologia e inovação –, da 

internacionalização da educação superior e da percepção pública da C&T, e munido das 

visões de professores, servidores técnico-administrativos e discentes dessas universidades 

mineiras, entender como o programa Ciência sem Fronteiras é percebido no universo 

acadêmico; como a atuação dos beneficiários, após seu retorno às instituições de origem, 

contribuiu para as universidades e como isso se reflete na sociedade; qual é a influência do 

CsF na divulgação e no desenvolvimento da CT&I no Brasil, enfim. 

Partimos do pressuposto de que a experiência internacional dos bolsistas permite a 

aplicação de novos conhecimentos em suas instituições de origem e pode determinar seu 

futuro acadêmico dentro ou fora do país. Entretanto, no curto prazo, tais benefícios podem 

não estar claros para o público analisado, dado o caráter pontual da aplicação desses 

conhecimentos em pesquisas. 



  

 

121 

Gráficos mostrarão o que pensam os membros dessas universidades – que são as 

primeiras instituições a vivenciarem os impactos desse programa –, e sua análise propiciará 

uma avaliação crítica do Ciência sem Fronteiras, em diversos aspectos. Afinal, qual é a sua 

função no progresso científico e social do país? Como são vistos os investimentos para a 

consecução do CsF? Qual o grau de importância do programa para o desenvolvimento 

científico do Brasil, se comparado a outras políticas já implementadas pelo Governo Federal? 

Esperamos, com este estudo, entender a visão da comunidade universitária sobre a 

efetividade do CsF e suas contribuições científicas e sociais. 
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Resumo: Atualmente, vivenciamos uma regressão dos direitos e o aniquilamento do legado 

das conquistas históricas dos trabalhadores, em detrimento do grande capital e das elites, 

intensificando a investida contra todos que dependem das políticas públicas para 

sobreviverem. Neste sentido, este ensaio faz uma discussão acerca do papel do Estado nas 

políticas públicas para as mulheres negras vítimas de violência doméstica, analisando algumas 

políticas públicas diretas e sua importância, à luz do que é previsto e do que é implementado e 

como essas políticas atingem, ou não, às mulheres negras, reafirmando a necessidade de 

políticas públicas com recorte de gênero e raça.  

 

Palavras-chave: Violência contra a mulher, Políticas Públicas, Estado e Sociedade. 

 

Abstract:  Today, we experience a regression of rights and the annihilation of the legacy of 

the historic achievements of the workers, to the detriment of the great capital and the elites, 

intensifying the onslaught against all who depend on the public policies to survive. In this 

sense, this essay discusses the role of the State in public policies for black women victims of 

domestic violence, analyzing some direct public policies and their importance in the light of 

what is foreseen and what is implemented and how these policies reach or not, to black 

women, reaffirming the need for public policies that cut across gender and race. 

 

Keywords: Violence against women, Public Policies, State and Society. 

 

INTRODUÇÃO 

O campo das políticas públicas tem sido historicamente uma rica área de discussões na 

nossa sociedade, e é um campo importante no reforço de uma revisão crítica do papel do 

Estado na história do Brasil, principalmente quando analisamos o panorama geral da expansão 

capitalista. 

Na atual conjuntura, vivenciamos uma regressão dos direitos e o aniquilamento do 

legado das conquistas históricas dos trabalhadores, em defesa do grande capital e das grandes 

elites. Deste modo, intensifica-se a investida contra a organização coletiva de todos aqueles 

que, destituídos de propriedade, dependem das políticas públicas para sobreviverem. 

(ALVES, VILELA, RODRIGUES, 2013). 
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Neste ensaio, buscaremos refletir apenas a cerca do papel estatal nas políticas públicas 

que são essenciais para a proteção da vida de mulheres que são violentadas cotidianamente, 

mesmo tendo consciência que a superação da violência contra a mulher perpassa inúmeros 

outros âmbitos, iremos nos ater apenas às políticas públicas de enfrentamento à violência 

doméstica que o Estado deve proporcionar. Muitas pessoas podem se perguntar “porque é 

importante falar de gênero e raça quando se fala de políticas públicas? Ou [...] por que é 

importante introduzir, fortalecer e transversalizar a dimensão de raça nas políticas públicas?” 

(ABRAMO, 2004, p.17). Motivos não faltam quando lembramos que o Brasil viveu quase 

400 anos de escravidão, desde a chegada dos portugueses até a assinatura da Lei Áurea em 

1888, e que depois disso “não houve uma orientação destinada a integrar os negros às novas 

regras de uma sociedade baseada no trabalho assalariado.” (MARINGONI, 2011, p.1). Após a 

abolição os negros foram largados à própria sorte, sem a efetivação de políticas ou reformas 

que os agregassem à sociedade, exacerbando assim o racismo como forma de discriminação 

social e política.  

Após quase duzentos anos da abolição da escravatura, as feridas causadas pelo 

inumano sistema que negligenciou, segregou e marginalizou os negros permanecem abertas. 

Atualmente ainda sentimos os reflexos da escravidão através do preconceito e de violências, 

levando a uma condição social excludente na qual os negros, em especial as mulheres, estão 

condenados. Precisamos lembrar que raça e gênero são categorias de discriminação que se 

aglutinam e se reforçam mutuamente. 

Portanto, trazer a questão de gênero para o centro do debate das políticas públicas é 

compreender que a mulher sempre foi dominada pelo poder masculino e patriarcal, que é 

presente até hoje. É entender que o movimento feminista vem combatendo a sujeição 

feminina com o objetivo de alcançar a igualdade entre homens e mulheres. Essa desigualdade 

pode ser observada em diferentes âmbitos, a exemplo das mulheres negras que sofrem por não 

terem seus direitos reconhecidos e nem espaço na sociedade, e quando alcançam um lugar de 

fala, muitas vezes, são desacreditadas e subestimadas.  

Devemos perceber que essas mulheres são uma parcela da população que sempre foi 

calada e invisibilizada pela sociedade e que há séculos vem sofrendo com todo tipo de 

discriminação. Precisamos entender que o sexismo e o racismo são ideologias geradoras de 

violência e estão presentes no cotidiano de todas as pessoas, sejam nas relações familiares, 

profissionais, acadêmicas ou mesmo nas instituições, o que permite afirmar que são 

dimensões que estimulam a atual estrutura desigual, ora simbólica, ora explícita, mas não 

menos perversa, da sociedade brasileira. (MARCONDES et all, 2013) 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES NEGRAS 

A mulher sempre foi tratada como um ser inferior e submisso ao homem, com direitos 

e deveres limitados à esfera doméstica. No decorrer dos séculos, a mulher nasce pertencente 

ao pai e futuramente torna-se propriedade do marido. E assim, a organização social de gênero 

se institui na sociedade. Uma organização desigual, onde o homem é o opressor e as mulheres 

são as vítimas.  

Com tantas desigualdades em um sistema hierárquico de poder, a violência contra a 

mulher se faz presente na organização sócio histórica de gênero, e sempre foram, durante 

séculos, duramente reprimidas e condenadas à morte, pagando com a própria vida o preço da 

liberdade e da igualdade que até os dias de hoje é almejada.  

Nesse contexto, a mulher negra é, em regra, a parte mais violentada desta perversa 

cadeia machista, misógina e patriarcal, pois carrega também, o peso do racismo. De acordo 

com ALMEIDA e PEREIRA (2012), o Brasil é o segundo maior país com contingente 

populacional de descendência africana no mundo, perdendo apenas para a Nigéria, e a Bahia, 

revela o IBGE (2010), é o estado com maior número relativo de negros no Brasil.  

Aqui, as mulheres negras estão na base da pirâmide social, possuem os piores índices 

de escolaridade, saúde, salário, ocupações no mercado de trabalho, além de ocuparem as 

vagas mais desvalorizadas e fazerem parte em maior número dos trabalhos inseguros, sendo 

assim, seguem sendo as maiores vítimas da intersecção de preconceitos, uma vez que não são 

tipos de discriminação que apenas se superpõe, mas se aglutinam e se potencializam. 

A violência doméstica muitas vezes surge, quando a mulher que é a parte dominada 

desta relação, não aceita o papel que a sociedade lhe confere, assim, os homens buscam 

artifícios sutis para impor-se, utilizando-se da violência simbólica – moral ou psicológica – 

para fazer prevalecer suas vontades, e quando não conseguem partem para outras violências, 

desencadeando graves consequências que vão de lesões corporais a assassinatos.  

Em 1993 a Conferência de Viena afirmou que a violência contra a mulher se constitui 

como sendo qualquer ato de violência embasado em uma situação de gênero, que resulte ou 

possa resultar em lesão ou agressão física, verbal, sexual ou psicológico da mulher 

(ADEODATO et all, 2005). A violência contra a mulher é um problema social, político e 

econômico que não respeita idade, classe social, raça ou crença religiosa e que acontece em 

praticamente todos os países do mundo. Na maioria das vezes acontece no âmbito familiar e 

tem como principal locus o lar. De tal modo, chamamos de violência doméstica  
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“qualquer ato, conduta ou omissão que sirva para infligir, reiteradamente e com 

intensidade, sofrimentos físicos, sexuais, mentais ou econômicos, de modo direto ou 

indireto (por meio de ameaças, enganos, coação ou qualquer outro meio) a qualquer 

pessoa que habite no mesmo agregado doméstico privado [...] ou que, não habitando 

no mesmo agregado doméstico privado que o agente da violência seja cônjuge ou 

companheiro marital ou ex-cônjuge ou ex-companheiro marital”. (MACHADO E 

GONÇALVES, apud ALVES, 2005, p. 2). 

Entre as formas de violência contra a mulher, podemos citar a violência patrimonial, a 

simbólica (moral, psicológica, emocional), a sexual e a física. A violência patrimonial resulta 

em perdas, danos, subtração ou retenção de bens, documentos e objetos com valores 

econômicos ou sentimentais. A violência sexual se estabelece como qualquer prática sexual 

sem consentimento, baseado na força, ameaças, ou qualquer outro mecanismo que anule ou 

limite a vontade pessoal. A violência simbólica acontece pelo prejuízo da competência 

emocional, psicológica ou moral da mulher, expresso através do controle de suas ações, 

humilhação, rejeição, agressão verbal, e atos que causem danos à saúde psicológica, a 

autoestima e ao seu desenvolvimento pessoal. A violência física é a mais perceptível de todas, 

pois provoca lesões corporais facilmente identificáveis, provocadas por espancamentos e 

outras ações que ferem, machucam ou que coloca em risco a vida. (FONSECA, LUCAS, 

2006). 

No Brasil, há muitos anos o movimento feminista vem lutando para que o Estado seja 

mais atuante na proteção à mulher e à sua vida. Neste sentido, algumas políticas foram 

adotadas no intuito de prevenir, coibir e punir a violência perpetrada conta a mulher no 

ambiente doméstico, paradoxalmente, o lugar majoritariamente mais perigoso para as elas.  

De acordo com PEREIRA (2016), as estatísticas mostram que o ambiente familiar é o lugar 

mais inseguro para as mulheres, pois comumente é o espaço onde sofrem violências 

cometidas por seus parceiros ou ex-parceiros, com quem elas tem ou tiveram relações 

afetivas. 

Mesmo comprovadamente, sendo as mais vulneráveis dentro de um contexto 

hierarquizado da pirâmide social, as mulheres negras geralmente não são objetos de políticas 

públicas.  Diante disso, é essencial e urgente discutir porque são deixadas à margem das 

políticas públicas de gênero, pois essas políticas, em sua maioria, não contemplam ou não 

alcançam as mulheres negras. A partir deste entendimento, será possível contribuir melhor na 

discussão sobre a formulação de políticas públicas eficazes na proteção à vida, à saúde, à 

integridade física e aos direitos das mulheres negras. Infelizmente no Brasil, ainda é notório a 

postura de resistência em se discutir questões raciais e de gênero. 
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Ainda “é o silencio que da a tônica na abordagem da questão racial: apenas 1% da 

literatura específica, publicada entre 1980 e 2006, considera as experiências das mulheres 

negras.” (BRAGA; NASCIMENTO; DINIZ, 2006 apud PEREIRA, 2016, p. 23). Esse 

silêncio é experimentado em diversos âmbitos da sociedade e precisamos rompê-lo, para que 

essas mulheres consigam alcançar seus direitos e viver com dignidade.  

Superar a violência doméstica contra mulher é fator essencial para a construção de 

uma cidadania efetiva para as mulheres, afinal, ter direito a vida e a uma vida sem violência é 

condição básica para qualquer ser humano viver e se desenvolver enquanto cidadão. Desta 

forma, trazemos à tona a discussão das políticas voltadas à superação da violência doméstica, 

mas principalmente, das políticas direcionadas às mulheres negras. 

Assim, reconhecendo a necessidade de combater a violência doméstica contra as 

mulheres, o governo sancionou em 2006 a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha 

(LMP).  Essa lei representou para o movimento de mulheres, um marco institucional 

importante no combate à violência doméstica, pois não se buscou apenas aumentar a pena do 

ofensor, mas, construir uma rede de apoio que deverá servir como instrumento na proteção e 

no acolhimento às vítimas. Porém, essa rede de apoio ainda é extremamente insuficiente e 

atende basicamente os grandes centros urbanos, ainda assim, de forma muito incipiente, 

precária e despreparada para lidar com as vítimas.  

 Alguns estudos têm sido realizados sobre a efetividade da Lei Maria da Penha, neste 

sentido,  CERQUEIRA et all (2015) afirma que os resultados indicaram que a lei exerceu um 

papel relevante para conter a violência doméstica contra mulher, ainda que sua efetividade e, 

consequentemente seus resultados, não aconteceu de maneira uniforme no país, pois a sua 

eficácia depende da institucionalização de políticas e serviços protetivos nas localidades que 

ocorreu de forma desigual.  

Ao analisar políticas públicas e programas governamentais a partir da perspectiva de 

gênero, pretendemos verificar em que medida as ações do Estado têm cooperado, ainda que 

de forma inicial, para modificar padrões, profundamente arraigados na nossa sociedade, como 

é o caso da violência doméstica. 

A violência doméstica está pulverizada na sociedade como algo do cotidiano, 

largamente alastrado nas residências e que o Estado, enquanto provedor do bem estar do 

cidadão, precisa agir de forma mais eficaz no seu combate. Ainda há um grande contingente 

de mulheres negras sofrendo violências e sendo assassinadas por homens a quem confiaram o 

seu amor.  
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Essa realidade se mostra através dos dados do mapa da violência contra as mulheres de 

2015, onde nos deparamos com números alarmantes. Ao aplicarmos o recorte racial, vamos 

observar que, 

o número de homicídios de brancas cai de 1.747 vítimas, em 2003, para 1.576, em 

2013. Isso representa uma queda de 9,8% no total de homicídios do período. Já os 

homicídios de negras aumentam 54,2% no mesmo período, passando de 1.864 para 

2.875 vítimas. (WAISELFISZ, 2015, p.30). 

Em 10 anos, os homicídios de mulheres negras aumentaram 54% e em um ano 

morreram assassinadas 66,7% mais mulheres negras do que brancas. Esta é a relação cruel 

entre o racismo e o sexismo. Paralelo a isso, observamos que 27,1% dos homicídios de 

mulheres acontecem em casa. Já para os atendimentos a vítimas de violência em 

estabelecimentos de saúde na Bahia, 60% é de mulheres, e seus agressores são 

majoritariamente familiares, sobressaindo os atuais e ex-companheiros com 36,9%, e no caso 

das mulheres idosas, a agressão provocada pelos filhos somam 34,9%. Nas mulheres jovens e 

adultas o cônjuge é responsável por até 34% dos casos de agressão. (WAISELFISZ, 2015). 

Ainda na mesma pesquisa, a residência figura como o local privilegiado de ocorrência da 

violência não letal, expressivamente alto para o sexo feminino (71,9%).   

Sendo as mulheres negras a parte mais frágil deste cruel cenário, SUAREZ apud 

PEREIRA (2016) diz que as negras estão situadas nos segmentos sociais mais desprovidos de 

recursos básicos e direitos do cidadão.   

Entender que o racismo é uma desumana especificidade no que tange a violência 

doméstica contra a mulher é fundamental para que possamos avançar neste campo das 

políticas públicas. Para PEREIRA (2016) o racismo a que são alvo pode comprometer a saúde 

mental dessas mulheres, e impedir que vivam uma vida plena, saudável e feliz. BRITO apud 

PERIRA (2016, p. 114) completa dizendo que “a violência racial é um aspecto determinante 

da violência doméstica sofrida pelas mulheres negras. Nesse contexto, o agressor 

frequentemente as ofende de maneira a despersonaliza-las, negando-lhes a condição de 

pessoa”.  

Precisamos comprometer o poder público para com a segurança dessas mulheres, pois 

as políticas públicas repercutem não apenas na economia, mas sobretudo na sociedade e nas 

relações sociais e interpessoais.   

O PAPEL DO ESTADO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Para avançarmos na discussão sobre políticas públicas, precisamos inicialmente, 

defini-la a luz das reflexões deste ensaio. Ao buscarmos um conceito sobre políticas públicas 
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nos deparamos com uma variedade enorme deles, com pontos de vista diferenciados. Assim, 

grosso modo, podemos dizer que políticas públicas é uma soma de ações governamentais que 

deverão produzir efeitos específicos sobre a vida do cidadão ou de um conjunto da população. 

A partir dos meados da década de 80, com a redemocratização do país, a questão da cidadania 

tem sido discutida não apenas como um acesso a direitos, mas como a capacidade dos 

indivíduos de participar na organização do Estado e da sociedade, colaborando na elaboração 

de políticas públicas capazes de concretizarem direitos formais. (BARSTED, 1994). 

Os movimentos sociais tiveram papel fundamental no processo de redemocratização 

do país pautando a agenda democrática, a necessidade da garantia de direitos e da cidadania e 

também exigindo a participação social no processo de construção das políticas públicas. 

Apesar de todas as dificuldades da transição de um regime ditatorial para um regime 

democrático, os movimentos sociais investiram no diálogo com o Estado, na busca de ocupar 

espaços e conquistar direitos. De acordo com DAGNINO (2004, p. 141) foi “a Constituição 

de 1988, que consagrou o princípio de participação da sociedade civil”.  

Os movimentos sociais buscaram dar voz à parcela da população excluída dos espaços 

de poder e dos debates políticos, transformando esses atores em sujeitos políticos e se 

consolidando como um campo de influência e poder.  

Há quem diga que a estratégia de compartilhamento do poder político seria 

consequência natural do progressivo avanço democrático na sociedade civil e no Estado, 

porém, o avanço democrático após a Constituição Federal de 1988, no campo da previsão e 

criação de mecanismos de democracia participativa, não foi seguido por um avanço na gestão 

burocrática do Estado e na criação de novos instrumentos jurídicos e normativos de 

fortalecimento dos sujeitos dessa participação. (IPEA, s/d). 

Diante disso, 

como democratizar um Estado altamente burocratizado e autoritário por anos de 

ditadura militar? Que institucionalidades deveriam ser construídas? Esses eram 

desafios que se apresentavam à Assembléia Constituinte e aos movimentos sociais 

quando do debate da Constituição Federal, em 1988. Contudo, o movimento 

democrático que brotou na base da sociedade civil brasileira durante as décadas de 

1970 e 1980 conseguiu ter força e expressão política suficiente para provocar uma 

democratização no nível institucional-legal do nosso sistema político, que ainda 

encontra-se em curso. (IPEA, s/d, p.11). 

  

Entretanto, os movimentos sociais e populares que participaram do processo de 

democratização no país, sabiam que o regime democrático teria suas limitações, e assim 

procuraram referências que pudessem contribuir nesse novo cenário político de democracia 

participativa, buscando construir mecanismos institucionais que viabilizasse a participação de 
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forma efetiva. Para isso, esses mecanismos institucionais deveriam essencialmente ser 

constituídos na esfera local, fazendo conexões com mecanismos estaduais/regionais e 

nacionais para, finalmente, produzir políticas públicas de Estado e foi nesse sentido que a 

estrutura de participação atualmente existente no país foi pensada e promovida. (IPEA, s/d). 

E dentro desta estrutura de participação social, a partir de 2003, com a chegada de 

Lula ao governo, múltiplos canais e espaços para participação das instituições da sociedade 

civil e dos cidadãos, foram criados. O governo tinha como objetivo ampliar o diálogo com a 

sociedade “especialmente pela criação, reformulação e ampliação dos mecanismos de 

participação social como as conferências e os conselhos nacionais de políticas públicas”. 

(IPEA, s/d, p. 15).  

Essas ações governamentais de ampliação da participação, da escuta e do diálogo com 

a sociedade, 

provocou avanços importantes nas estruturas burocráticas do governo federal, no 

sentido da abertura para o diálogo. Entretanto, a “escuta” é apenas um primeiro 

passo em uma estratégia de participação social que tem como objetivo o 

compartilhamento do poder, a partir de uma ideia ampliada de democracia. Para a 

administração federal o processo de ouvir já é tão difícil que por vezes se esgota nele 

mesmo. Há dificuldades de processar o que ouviu e de operacionalizar e levar em 

consideração o que se ouviu. Esta é um ponto central para o aprimoramento dos 

atuais mecanismos institucionais de participação social existentes. (IPEA, s/d, p.15) 

Porém, é necessário ressalvar, que a participação não é um fim em si mesmo. A 

participação é uma estratégia para construir a possibilidade de uma democracia efetiva, que 

represente os interesses de toda a sociedade e que seja um ambiente de tolerância e de 

reconhecimento. A participação também é estratégica para a universalização de direitos (civis, 

políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, e outros), assim como para a promoção 

do desenvolvimento sustentável. (IPEA, s/d). 

Para além da participação, precisamos nos atentar para a qualificação desta 

participação popular, e também para o retorno dessas políticas à sociedade, pois a formulação 

de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus 

propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou 

mudanças no mundo real (SOUZA, 2006) e nem sempre os objetivos desses campos políticos 

(governo x sociedade) confluem. “A conclusão do estudo de Mark Evans, analisando o 

contexto brasileiro, é de que não precisamos de mais participação, mas sim de uma 

participação qualificada para a criação de valores públicos (public value)”. (EVANS apud 

IPEA, s/d, p. 16). Para Evans apud IPEA (s/d), a maioria dos tomadores de decisões não 

tolera muito a ideia de compartilhar do processo decisório. 
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Diante disso, como fazer para que as políticas públicas adotadas alcancem as 

necessidades do público alvo? 

Atualmente, as políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica que o Estado 

implementa, atinge principalmente os grandes centros urbanos e mesmo assim de forma 

insuficiente e muitas vezes precariamente. Essas políticas também não possuem um recorte de 

raça, mesmo sabendo que nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste as mulheres negras são 

as mais violentadas. Se o processo decisório não é compartilhado, continuaremos assim, 

atuando num teatro de fantoches. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao debatermos sobre políticas públicas, somos levados a tentar responder a questão 

sobre qual é o espaço e a responsabilidade que os governos têm, na definição e 

implementação dessas políticas. 

É imprescindível mencionar que promover uma vida digna a todos é dever do Estado e 

para isso, este deve assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Tais preceitos são 

garantidos pela Constituição Federal e estão ligados diretamente com o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, que constitui fundamento do Estado Democrático. (ALVES, 

VILELA, RODRIGUES, 2013). 

Desta forma, iniciativas por parte do Estado são fundamentais para combater os 

reflexos das injustiças históricas pela qual as mulheres negras vêm sofrendo. Essas ações 

permitem reparações, gera a reinserção e reposiciona grupos que foram historicamente 

deixados à margem da sociedade, contribuindo, desta forma, para a organização de uma 

sociedade mais inclusiva, democrática e igual.  

Assim, diante do cenário desigual em que vivemos, a sociedade reafirma a necessidade 

urgente de implementação de políticas e programas que se atentem à situação específica 

vivida pelas mulheres negras vítimas de violência doméstica, pois infelizmente, nem mesmo 

as pesquisas para elaboração de políticas públicas fazem recorte de gênero e raça. E quando 

fazem o recorte de raça, muitas vezes, são medidas superficiais e, consequentemente, não 

atingem a na mulher negra. 

Qual é o papel do Estado em relação as política públicas necessárias mas que não são 

pensadas e muito menos implementadas?  
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O Relatório da Participação Social na Administração Pública Federal do IPEA (s/d) 

afirma que, especialmente no Brasil, um país com grandes e urgentes demandas sociais, essa 

concepção de democracia e participação política limitada, aliada a uma igualdade estabelecida 

apenas formalmente, oculta e mantém estruturas de dominação e opressão forjadas 

historicamente e praticadas pelo próprio Estado, que nunca foi democrático ou 

verdadeiramente público, mas patrimonialista, escravocrata, patriarcal, com uma burocracia 

constituída estamentalmente, vinda das elites políticas tradicionais.  

Vivemos em um Estado que aparentemente (?) aplica metodologias democráticas  no 

processo de decisão de algumas políticas, mas que na verdade perpetua as desigualdades, os 

preconceitos e a manutenção do poder das elites, que via de regra, se esforça para manter o 

povo na parte mais baixa da pirâmide social. Diante deste cenário, como, de fato, alcançar 

nossos direitos? Qual é o papel das políticas públicas na solução dos problemas sociais? 

Conhecer a realidade, infelizmente, não é determinante para a alteração/resolução dos nossos 

problemas sociais, porém ainda é o primeiro passo nesse caminho.  

Mesmo diante do cenário brevemente exposto, infelizmente ainda não temos políticas 

públicas de enfrentamento a violência doméstica contra mulher voltadas especialmente para o 

atendimento das mulheres negras. Seguimos na luta! 
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Resumo: A elaboração da Constituição Federal de 1988 revelou a preocupação com o tema 

da ética na administração pública, sendo inegável que o enrijecimento da norma jurídica teve 

relevante impacto na administração pública brasileira. Dentro de uma perspectiva sócio-

histórica e numa abordagem crítico-dialética, o presente trabalho contextualiza o papel do 

Estado, delineia os princípios constitucionais e denuncia os riscos da improbidade 

administrativa. O objetivo principal desta pesquisa foi analisar a importância da ética no 

âmbito da administração pública, na qual se observou a necessidade de ampliar as ferramentas 

de controle social. Para tal, realizou-se pesquisa bibliográfica, perpassando pela análise da 

legislação vigente pertinente ao tema. 

Palavras chave: Estado; Administração pública; Princípios constitucionais; Ética.  

Abstract: The elaboration of the Federal Constitution of 1988 revealed the concern with the 

ethics issue in the public administration, being undeniable that the hardening of the legal 

standard had a significant impact on the Brazilian public administration. From a socio-

historical perspective and a critical-dialectic approach, the present paper contextualizes the 

role of the State, delineates the constitutional principles and denounces the risks of 

administrative improbity. The main objective of this research was to analyze the importance 

of ethics in public administration, where it was observed the need to expand social control 

tools. For this, a bibliographic research was carried out, going through the analysis of the 

current legislation pertinent to the theme. 

Keywords: State; Public administration; Constitutional principles; Ethic. 

Introdução 

O presente trabalho visa mostrar a importância da ética na administração pública, por 

intermédio da Constituição Federal de 1988 e dos princípios constitucionais que norteiam o 

administrador público na gestão adequada de recursos financeiros, bens e serviços no âmbito 

da administração pública no Brasil.  
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O propósito inicial é fazer uma breve descrição do que a corrente filosófica 

contratualista entendia como fundamental para a convivência harmônica em sociedade, 

pensamento que exerceu grande influência na constituição do Estado. Em seguida, o estudo 

utilizará de análises marxistas para compreender a figura do Estado diante da disputa de 

distintos projetos societários. 

Em um segundo momento, discutir-se-á sobre as origens patrimonialistas do Estado 

brasileiro e sua relação com a corrupção no interior das instituições estatais, orquestrada por 

organizações criminosas e grupos de interesse privados. Na sequência será analisada a 

Constituição Federal de 1988 e sua relevância para a administração pública brasileira ao 

abordar, a partir dos princípios constitucionais, os parâmetros e balizas que devem nortear as 

ações de todo e qualquer agente público.  

Posteriormente, cada princípio constitucional da administração pública será descrito 

separadamente: princípio da legalidade e da finalidade; princípio da impessoalidade; princípio 

da moralidade e probidade administrativas; princípio da publicidade; princípio da eficiência; 

princípio da licitação pública; princípio da prescritibilidade dos ilícitos administrativos; 

princípio da responsabilidade civil da administração; princípio da participação e princípio da 

autonomia gerencial.  

Por fim, considerando a trajetória da improbidade na administração pública brasileira, 

apesar do arcabouço jurídico existente, será retomada a reflexão sobre a criminalidade 

organizada na administração pública brasileira e a necessária mudança de paradigma na 

gestão pública com foco nos princípios éticos e morais.  

 

Metodologia 

 

O presente trabalho foi constituído a partir de pesquisa bibliográfica, perpassando pela 

análise da legislação vigente pertinente ao tema, numa abordagem crítico-dialética. A 

primeira etapa está relacionada à delimitação do tema específico. Optou-se pela análise da 

administração pública a partir dos princípios constitucionais. 

Na segunda etapa, estabeleceu-se a estratégia de pesquisa bibliográfica, buscando 

referências, a partir da escolha de palavras-chave e determinação dos conceitos básicos a 

serem explorados na pesquisa. Após análise do material catalogado, foi construído um banco 

de dados inicial, a partir da seleção daqueles que melhor capturaram a realidade estudada e 

seus fenômenos, garantindo de forma criteriosa, a utilização de significativos trabalhos sobre 

o tema.  
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Na terceira etapa, realizou-se a filtragem de todo material, avaliando o grau de 

alinhamento com o tema, os objetivos e à contribuição para a pesquisa, definindo assim, a 

bibliografia final a ser utilizada. 

Desenvolvimento 

Embora pareça natural o Estado nem sempre existiu. Foi o discurso de coesão entre 

classes sociais distintas e sempre permeadas pela disputa de forças antagônicas que motivou a 

ideia de Estado. De acordo com a corrente filosófica contratualista, a inter-relação social 

baseada apenas no instinto revelava conflitos constantes e indissolúveis, sendo necessário 

pensar coletivamente para potencializar as possibilidades de sobrevivência de toda sociedade. 

Assim nasce o Estado, uma entidade com poder soberano para governar um povo 

dentro de uma área territorial delimitada. Para Hobbes (2002), o Estado tem a função de evitar 

a guerra generalizada entre os homens. Noutro norte, Rousseau (1997), percebia a liberdade 

de cada um como algo prejudicial à segurança e ao bem-estar da vida em sociedade, propondo 

um contrato social, por meio do qual o homem ganharia a liberdade civil e prevaleceria a 

soberania da vontade coletiva, limitando o poder do governante. Esse pensamento exerceu 

grande influência na constituição do Estado.  

A origem do Estado e seu desenvolvimento são resultados da evolução humana, sendo 

uma tendência universal de organização social. Essa instituição de poder extroverso
2
 se 

modificou no tempo e no espaço e foi se adequando a realidade social de seu 

povo, historicamente construída. Embora o Estado tenha surgido com o propósito de 

organizar a vida em sociedade e mediar conflitos de interesses, vários autores questionam sua 

imparcialidade.  

Nas análises de Marx e Engels, o Estado é produto da falta de consenso entre os 

grupos sociais distintos. Outra característica do Estado é a coerção, o que possibilita a 

utilização do poder do Estado como aparelho repressivo da classe dominante. Ou seja, “o 

poder executivo do Estado moderno não passa de um comitê para gerenciar os assuntos 

comuns de toda a burguesia”. (MARX; ENGELS, 1998, p. 12).  

Seguindo a mesma linha de pensamento, Lênin afirma que “o Estado é o produto e a 

manifestação do antagonismo inconciliável das classes. O Estado aparece onde e na medida 

em que os antagonismos de classes não podem objetivamente ser conciliados” (LENIN, 1986, 

p. 09), enquanto Gramsci entende que o “Estado é todo complexo de atividades práticas e 

 
2 De acordo com Queiroz (2012, p. 27), o Estado é a única instituição com poder extroverso, ou seja, detém o 

poder de constituir, unilateralmente, obrigações para terceiros, como à cobrança e fiscalização dos impostos, por 

exemplo. 
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teóricas com as quais a classe dirigente não só justifica e mantém seu domínio, como também 

consegue obter o consenso ativo dos governados” (GRAMSCI, 2000a, p. 331). Portanto, 

observa-se que o Estado não é neutro, nele perpassa a luta de classes. Uma junção de poder 

econômico e poder político tomado pela classe dominante. 

No Brasil não seria diferente. Além disso, a herança escravocrata e as origens 

patrimonialistas do Estado brasileiro contribuem consideravelmente para o apoderamento e a 

prática da corrupção no interior das instituições estatais. Gandini (2008, p. 206) ressalta: 

O patrimonialismo, que ainda persiste entre nós, tem sido identificado, por estudos 

políticos e históricos, pela utilização de recursos e poderes públicos para fins 

privados, pela participação política por meio da cooptação, ao invés da 

representação de interesses, pela personalização do poder e pelo exercício da justiça 

como prerrogativa daquele que detém o poder, de acordo com indivíduos e situações 

concretas, seguindo o modelo doméstico, da casa e do pai de família. (GANDINI, 

2008, p. 206) 

 Todavia, independente dos prejuízos que os maus políticos e as coalizões 

distributivas
3
 têm causado a coletividade, a Constituição da República Federativa do Brasil 

promulgada em 05 de outubro de 1988 é enfática quanto aos caminhos percorridos no 

combate à improbidade administrativa.  

O administrador público é comunicado no caput do art. 37, que “a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência” (BRASIL, 2008, p. 41).  

Nesse sentido, Silva (2013, p.675) destaca que: 

A Administração Pública é informada por diversos princípios gerais, destinados, de 

um lado, a orientar a ação do administrador na prática de atos administrativos e, de 

outro, a garantir a boa administração, que se consubstancia na correta gestão dos 

negócios públicos (dinheiro, bens e serviços) de interesse coletivo, com o que 

também se assegura aos administrados o seu direito a práticas administrativas 

honestas e probas (SILVA, 2013, p. 675). 

Além dos princípios citados no caput do art. 37, outros são descritos nos incisos e 

parágrafos do mesmo artigo, como o da licitação, o da prescrição para ilícitos praticados por 

qualquer agente público, servidor ou não e o da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de 

direito público. Todo esse cuidado que o legislador teve na elaboração da Carta Magna no 

capítulo referente à Administração Pública tem como objetivo maior, evitar o desvirtuamento 

de finalidade do Estado Democrático de Direito.  

 
3
 “As coalizões distributivas são grupos de interesses que se organizam para fazer uso diferenciado dos bens 

públicos, a favor dos seus membros, e para repartir o custo com o restante da sociedade”. (QUEIROZ, 2012, p. 

47). 
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Observa-se, então, que moral e ética respaldam o arcabouço jurídico brasileiro, sendo 

inaceitável a separação entre direito, ética e administração pública. A ética vincula-se ao 

conjunto de valores que moldam o caráter de uma pessoa e que independente da sociedade ou 

do período histórico em que se vive a ética correlaciona com o bem comum, assim como a 

administração da coisa pública. Segundo Chauí (2003, p. 308), 

 

Para que haja conduta ética é preciso que exista o agente consciente, isto é, aquele 
que conhece a diferença entre bem e mal, certo e errado, permitido e proibido, 

virtude ou vício. A Consciência moral não só conhece tais diferenças, mas também 

se reconhece como capaz de julgar o valor de seus atos e das condutas e de agir em 

conformidade com os valores morais, sendo por isso responsável por suas ações e 

seus sentimentos e pela consequência do que faz e sente. Consciência e 

responsabilidade são condições indispensáveis da vida ética. (CHAUÍ, 2003, p. 

308). 

 

Para compreender melhor a conexão dos valores éticos com a administração pública, 

realizar-se-á uma breve descrição de cada um dos princípios constitucionais da administração 

pública: 

Os princípios da legalidade e da finalidade se mesclam, porque a finalidade não é 

evidenciada como princípio, uma vez que constitui a essência do princípio da legalidade. 

Qualquer ato administrativo deve estar em conformidade com a lei, ou seja, só é possível 

atender ao princípio da legalidade, aquilo que tem por finalidade atender o interesse público, a 

única razão de existir do Estado.  

Conforme Silva (2013), o princípio da legalidade nasce do princípio da legitimidade. 

O poder sem legitimidade é um poder arbitrário. Tanto os regimes democráticos quanto os 

regimes ditatoriais atuam conforme suas leis. Contudo, somente o poder legítimo é capaz de 

garantir o Estado Democrático de Direito e, este, deve embasar seu ordenamento jurídico aos 

critérios da justiça, da liberdade e da dignidade humana. 

O princípio da impessoalidade estabelece que toda a ação estatal tem como diretriz 

exclusiva o interesse público. Assim, o princípio da impessoalidade da Administração Pública 

objetiva a neutralidade da atividade administrativa. Destarte, a atuação dos agentes públicos é 

imputada ao Estado e não à pessoa física. O próprio art. 37 proíbe qualquer referência que 

possa resultar em promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, impedindo pri-

vilégios ou discriminações conferidas a particular no exercício da função administrativa.       

Segundo (SILVA, 2013, p. 677), a individualização do funcionário ou sua personificação é 

recomendável apenas “para imputar ao funcionário uma falta e responsabilizá-lo perante a 

administração pública, a fim de que esta lhe imponha a punição cabível”. 
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O princípio da moralidade e probidade administrativas tem intrínseca relação com a 

moralidade jurídica e de acordo com a Constituição, a imoralidade administrativa é por si só, 

razão para invalidar o ato administrativo corrompido. Isso é possível, porque a moralidade 

administrativa não é subjetiva, ela está intimamente atrelada à norma jurídica. Nem sempre, o 

fato do ato administrativo ser legal significa que é igualmente moral. 

Para Caetano (1970 apud SILVA, 2013, p. 684), probidade administrativa traduz-se no 

dever de o “funcionário servir a administração com honestidade, procedendo no exercício de 

suas funções, sem aproveitar os poderes e facilidades delas decorrentes em proveito pessoal 

ou de outrem a quem queira favorecer”. A improbidade contra administração pública motivou 

a lei n.º  8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito.  Nesse norte, Moraes (2002), elucida: 

O ato de improbidade administrativa exige para sua consumação um desvio de 

conduta do agente público, que no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos 

padrões éticos e morais da Sociedade, pretendendo obter vantagens materiais 

indevidas ou gerar prejuízos ao patrimônio público, mesmo que não obtenha sucesso 

em suas intenções, como ocorre nas condutas tipificadas no art. 11 da presente 

lei (MORAES, 2002 apud AQUINO, 2004, p. 2). 

 

O princípio da probidade administrativa recebeu diferenciada atenção na constituição, 

por punir o agente público improbo com a suspensão dos direitos políticos. Embora se exija 

processo judicial, tal sanção, independente de processo criminal. Conforme o art. 37, §4º, “os 

atos de improbidade administrativa importarão a suspenção dos direitos políticos, a perda da 

função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 

prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível” (BRASIL, 2008, p. 43).  

O princípio da publicidade parte do preceito de que a coletividade é a razão de existir 

do Estado e os atos administrativos são de natureza pública. O princípio da publicidade é o 

alicerce da moralidade, ou seja, condutas sigilosas e atos secretos são indícios de 

irregularidade na gestão pública. Embora a Constituição admita situações em que o sigilo seja 

imprescindível à segurança pública, isso é excepcionalidade. De modo geral todos têm o 

direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou coletivo 

(SILVA, 2013, p. 679). 

O princípio da eficiência diz respeito a uma ação ou virtude de produzir o efeito 

desejado com o menor custo possível, trata-se de um conceito econômico e prioriza o controle 

de resultados. A materialização do princípio da eficiência está atrelada a disponibilidade 

racional de recurso material e humano. Além disso, o princípio da eficiência relaciona-se com 

outros princípios, a exemplo, os princípios da participação e da autonomia gerencial.   
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Destarte, Moraes (1999 apud DANTAS, 2011, p. 2) apresenta o seguinte conceito do 

princípio da eficiência: 

 

Princípio da eficiência é aquele que impõe à Administração Pública direta e indireta 

e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas 

competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem 

burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios 

legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, 

de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social 
(MORAES, 1999 APUD DANTAS, 2011, P. 2).  

 

O princípio da licitação pública trata do procedimento administrativo de Licitação e 

diz respeito à concorrência que, realizada através de edital, avalia de forma isonômica a 

escolha dos proponentes que fornecerão produtos ou serviços a todo e qualquer órgão público, 

seja da administração direta ou indireta. Constitui um instrumento necessário a concretização 

da moralidade enquanto princípio constitucional.  

O Princípio da licitação pública está acomodado na Constituição Federal, no art. 37, 

XXI:  

Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações4 (BRASIL, 2008, p. 43). 

 

O princípio da prescritibilidade dos ilícitos administrativos trouxe uma nova 

perspectiva para a norma jurídica brasileira que sempre teve como regra a prescritibilidade, 

inclusive, nas ações de ressarcimento. O art. 37, §5º da Constituição estabelece que a 

prescritibilidade refere-se à apuração e punição do ilícito praticado por qualquer servidor ou 

não, que cause prejuízo ao erário. Contudo, o mesmo artigo afirma que o direito da 

Administração ao ressarcimento do prejuízo causado ao erário, não prescreverá. Opondo-se 

aos princípios jurídicos, que não socorrem quem permanece na inercia.  

Desse modo, renomados autores defendem os desígnios da lei, enquanto outros 

compartilham o entendimento de que essa possibilidade do Estado poder a qualquer momento 

propor ações de ressarcimento contra o agente causador de prejuízos ao erário público 

provoca grande insegurança jurídica e viola o “princípio da estabilidade das relações 

constituídas no tempo, fundamento principal do instituto da prescrição” (NASSAR, 2009 

apud VASCONCELLOS, 2011, p.96). 

Nesse sentido, Mourão (2009 apud VASCONCELLOS, 2011, p.97), manifesta: 

  

 
4 Cf. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 
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O art. 37, § 5º, da Constituição Federal parece, de forma indireta, declarar que a 

ação de ressarcimento de danos ao erário seria imprescritível. Todavia, esse 

entendimento mostra-se insustentável perante o próprio ordenamento jurídico 

vigente, pois a Constituição Federal estabelece, como direito e garantia fundamental, 

a vedação de penas perpétuas — art. 5º, XLVII, b (MOURÃO, 2009 apud 

VASCONCELLOS, 2011, p.97). 

O princípio da responsabilidade civil da administração se relaciona à reparação de 

danos causados a terceiros em decorrência das atividades ou omissões de agentes públicos no 

exercício de suas funções no âmbito do Estado. Esse dever legal está referenciado no art. 37, § 

6º da Constituição, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (BRASIL, 2008, p. 48). 

 

A Constituição equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito público aquelas de 

direito privado que prestem serviços públicos (como as concessionárias, as 

permissionárias e as autorizatárias de serviços públicos), de tal sorte que os agentes 
(presidentes, superintendentes, diretores, empregados em geral) dessas empresas 

ficam na mesma posição de agentes públicos no que tange à responsabilidade pelos 

danos causados a terceiros (SILVA, 2013, p. 683). 

 

O princípio da participação do usuário na administração pública está prevista no art. 

37, § 3º da Constituição indicando as formas de participação do usuário na administração 

pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação dos 

serviços públicos em geral, asseguradas a avaliação periódica da qualidade dos serviços, além 

do acesso dos usuários a informações relativas aos atos administrativos e a possiblidade de 

representação contra negligência e abuso de agente público no exercício de cargo, emprego ou 

função na administração pública (BRASIL, 2008, p. 43).  

O princípio da autonomia gerencial é disciplinado pelo § 8.º do art. 37, da Constituição 

Federal, introduzido pela EC-19/98 e estabelece que a autonomia gerencial, orçamentária e 

financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada 

mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por 

objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor 

sobre: prazo de duração do contrato; os controles e critérios de avaliação de desempenho, 

direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e a remuneração do pessoal (BRASIL, 

2008, p. 44). 

Assim, desenvolvem-se novas possibilidades de contrato administrativo entre 

administradores de órgãos do poder público com o próprio poder público. Os órgãos públicos 

com personalidade jurídica têm a possibilidade de celebrar contratos e outros ajustes com o 

poder público, ou seja, com o poder administrativo centralizado. Entretanto,  os demais órgãos 

não dispõem de personalidade jurídica para que seus administradores possam, em seu nome, 

celebrar contrato com o poder público, no qual se inserem. De acordo com Silva (2013, p. 
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685), “tudo isso vai ter que ser definido pela lei referida no texto. A lei poderá outorgar aos 

administradores de tais órgãos uma competência especial que lhes permita celebrar o contrato, 

que talvez não passe de uma espécie de acordo-programa”.  

Descrever os princípios constitucionais traz inquietantes questionamentos sobre o 

desvirtuamento dos fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil, conforme 

dispõe o art.1º e o art. 3º da Constituição respectivamente. Embora a Carta Magna oriente e 

sinalize os parâmetros e balizas que o administrador público deve observar para a necessária 

comunicação entre ética e administração pública, a realidade política do Brasil revela que esse 

entrosamento ainda é uma utopia. 

Destarte, é sabido que a trajetória da improbidade na administração pública brasileira, 

não está restrita a determinado tempo e espaço. Da mesma forma, ela não apresenta sigla 

partidária ou sobrenome definido. Ainda que a Constituição Federal de 1998 tenha impactado 

na mudança de comportamento e na forma de se pensar a gestão da coisa pública, a captura do 

Estado por segmentos diversos que agem em benefício de vantagens políticas ou comerciais 

específicas, continuam transformando agentes públicos em operadores de interesses privados, 

deturpando a finalidade do Estado que é o interesse coletivo. 

Sendo assim, são bastante esclarecedoras as palavras do Senhor Ministro Celso de 

Mello referente ao Inquérito 3.983/2016: 

Tais práticas delituosas – que tanto afetam a estabilidade e a segurança da sociedade, 

ainda mais quando veiculadas por intermédio de organização criminosa – 

enfraquecem as instituições, corrompem os valores da democracia, da ética e da 

justiça e comprometem a própria sustentabilidade do Estado Democrático de 

Direito, notadamente nos casos em que os desígnios dos agentes envolvidos 

guardam homogeneidade, eis que dirigidos, em contexto de criminalidade 

organizada e de delinquência governamental, a um fim comum, consistente na 

obtenção, à margem das leis da República, de inadmissíveis vantagens e de 
benefícios de ordem pessoal, de caráter empresarial ou de natureza político-

partidária (MELLO, 2016, p. 3). 

 

Denota-se que a administração pública deve seguir em conformidade com os 

princípios constitucionais. Qualquer ação ou omissão que viola esses princípios éticos se 

ajusta a imoralidade e a corruptela tão comum na história da política pública brasileira. A 

conjuntura brasileira atual revela o distanciamento entre ética e administração pública e 

reflete a própria sociedade brasileira que pouco usufrui do seu direito de participação política. 

Considerações finais  

A promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe uma possibilidade real de 

mudança na conjuntura política brasileira, quando norteia o gestor público através dos 
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princípios constitucionais da administração pública. É inegável que o combate à corrupção e à 

impunidade no setor público não é uma demanda de nossos tempos. Essa preocupação  

perpassou por todo processo de elaboração da Carta Magna. Os legisladores da época se 

atentaram para as particularidades da administração pública, detalhando seus complexos em 

cada um dos princípios constitucionais. 

Contudo, as leis não bastam para direcionar o administrador público na construção de 

uma gestão honesta, transparente e imparcial, se a ética e os princípios morais não integrarem 

o agente público enquanto sujeito humano e singular.  

Habitualmente, agentes públicos mancomunados com interesses privados, utilizam 

mecanismos jurídico-políticos com o intuito de capturar instituições estatais e desvirtuar o 

Estado de sua finalidade colocando em risco iminente a própria soberania do Estado 

Democrático de Direito no Brasil.  

Neste norte, nota-se que o arcabouço jurídico existente, por si só, não é suficiente para 

garantir a probidade nos meandros da administração pública. Sendo urgente ampliar as 

ferramentas de controle social da administração pública com autonomia real em relação ao 

poder governamental.  
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Resumo: Este trabalho pretende abordar as práticas de educação ambiental desenvolvidas no 

âmbito do Programa Mais Educação. Este programa consiste em uma importante política 

pública que oferece uma série de subsídios que objetivam ampliar e diversificar a jornada 

escolar dos alunos. A educação ambiental faz parte destes conteúdos e práticas diversificadas 

previstas no programa. O Programa Mais Educação oferece uma série de materiais que 

orientam a forma pela qual estes estudos diversificados, denominados de Macrocampos, 

podem ser abordados pela organização escolar e pelos professores em sala de aula. Os 

materiais que compõem a abordagem da educação ambiental enfatizam a necessidade de 

abordá-la de modo interdisciplinar e transversal, se alinhando às propostas definidas nos 

debates nacionais e internacionais sobre a abordagem pedagógica e a problemática ambiental 

nas escolas. Ao subsidiar as práticas de educação ambiental a partir deste tipo de abordagem, 

o Programa Mais Educação demonstra estar alinhado às propostas do debate ambientalista 

internacional que defendeu nas últimas décadas a educação ambiental como importante 

caminho para transformar a realidade mundial, cada vez mais afetada pelos danos provocados 

pela crise ambiental. 

 

Palavras-chave: Programa Mais Educação; Ensino integral; Educação ambiental 

 

Abstract: The study presented here addresses the teaching of environmental education in the 

context of the Mais Educação (More Education). The Mais Educação Program was instituted 

in 2007 by the federal government and, inspired by the experiences of great educators such as 

Anísio Teixeira and Darcy Ribeiro, it represents the largest policy of the promotion of integral 

education in Brazil. Understanding integral education as a qualified extension of students stay 

in schools,  the program established a system in which school units would extend their 

workday to shifts of more than seven hours per day by combining classes in the compulsory 

primary education curriculum with extracurricular activities related to art, sports, health, 

environment actions, review classes and other diversified pedagogical activities. 

Environmental education is among these diversified areas, being one of the strategies for the 

implementation of integral education. The program establishes this concept and to be 

developed marked by the principles of interdisciplinarity and transversality. Through this 

report it was possible to understand the contributions of integration between social educators 

and the school, besides the conflicts between the experiences of environmental education 

developed in school regarding in the context of the Mais Educação Program. This study 

establishes the pertinent connections to integral education and environmental education, who 

allow a comprehension about the limits and possibilities of environmental education in the 

school from the point of view of educators. 

 
1 O conteúdo deste artigo é parte integrante da pesquisa um estudo sobre a educação ambiental inserida no 

programa Mais Educação, a partir do relato de uma experiência de educadores desenvolvida no Programa de Pós 

Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
2  
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Introdução 

O estudo aqui apresentado aborda o ensino de educação ambiental no contexto do 

Programa Mais Educação visando compreender como uma proposta de ensino integral foi 

traduzida em práticas pedagógicas por educadores de uma escola pública da cidade de São 

Paulo. O Programa Mais Educação foi instituído em 2007 pelo governo federal com o 

objetivo de se tornar a principal política de fomento à educação integral do Brasil. O 

programa vem mobilizando ao longo de um período de cerca de dez anos uma série de 

debates, publicações, recursos financeiros e manuais operacionais em prol de uma política de 

educação integral no país. Recebendo uma grande adesão de escolas estaduais, municipais e 

do distrito federal e inspirado em experiências realizadas por grandes educadores como 

Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, o Programa Mais Educação passa a representar a maior 

política de educação integral vigente no Brasil.  Entendendo a educação integral como a 

ampliação qualificada do tempo de permanência dos alunos nas escolas, o programa 

estabeleceu um sistema a ser desenvolvido nas escolas de ensino fundamental. As unidades 

escolares ampliariam sua jornada escolar para turnos superiores a sete horas diárias por meio 

da combinação das aulas do currículo obrigatório do ensino básico com atividades 

complementares relacionadas à arte, ao esporte, à saúde, ao meio ambiente, ao reforço escolar 

e outras atividades pedagógicas diversificadas. Este sistema seria viabilizado pelo 

financiamento por verbas federal que seriam depositadas diretamente na conta das escolas que 

aderiam ao Programa Mais Educação, para o pagamento dos educadores e dos materiais 

necessários ao desenvolvimento da jornada ampliada.  

A educação ambiental figura entre essas áreas diversificadas de conhecimento como 

estratégia para efetivação do ensino integral, estando presente nos documentos oficiais do 

Programa Mais Educação. O programa estabelece uma concepção de educação ambiental a 

ser desenvolvida no ensino integral marcada pelos princípios da interdisciplinaridade e pela 

transversalidade. Uma análise do documento que estrutura a educação ambiental no Programa 

Mais Educação, permite perceber a forte influência das concepções de educação ambiental 

presentes nas políticas nacionais internacionais que se esforçaram nos últimos anos para a 

construção de uma política de educação ambiental no país. Visto que desde a década de 1970 

se discute a importância da educação ambiental como caminho para a amenizar o efeito da 

crise global sobre a sociedade. Essas concepções de educação ambiental encontram no 
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ambiente escolar um espaço privilegiado de desenvolvimento. Entendendo esse contexto, 

através do Programa Mais Educação, as escolas que promovem o ensino integral representam 

um terreno fértil para o desenvolvimento de práticas de educação ambiental.  

Para o desenvolvimento das atividades diversificadas, o Programa Mais Educação 

prevê a atuação de educadores sociais, pessoas da comunidade que possam contribuir com as 

ações de ensino integral do programa por meio de projetos em parceria com as escolas. Estes 

educadores seriam responsáveis pelas oficinas relacionadas à arte, aos esportes, saúde, xadrez 

e à educação ambiental.  

O Programa Mais Educação como política pública de promoção da educação integral no 

Brasil 

O Programa Mais Educação é a principal política de fomento à educação integral 

vigente no Brasil
3
. Este programa foi instituído em 2007 pela portaria ministerial 17 

(BRASIL, 2007c), sendo regulamentado pelo decreto 7.038/10 (BRASIL, 2007), sendo 

responsável por mobilizar uma série de ações e financiamentos voltados para ampliação do 

ensino integral nas escolas públicas do país. Inicialmente, o Programa Mais Educação foi 

direcionado para escolas que obtiveram baixo desempenho no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), principal avaliação diagnóstica do ensino público no Brasil. O 

programa é financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
4
 (FNDE) e 

suas operações ocorrem por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola
5
 (PDDE). Para 

Moll (2012), apesar da educação integral estar prevista na LDB e em outros importantes 

marcos institucionais brasileiros, a articulação destas diferentes políticas educacionais 

representa um divisor de águas para a viabilidade da ampliação da jornada qualificada da 

jornada escolar no Brasil: 

 

Esse aspecto refere-se ao esforço para contribuir no redimensionamento da 
organização seriada e rígida dos tempos na vida da escola, contribuição esta 

reconhecida nos conceitos de ciclos de formação que redimensionam os tempos de 

aprendizagem e de cidade educadora, território educativo, comunidade de 

aprendizagem que pautam novas articulações entre os saberes escolares, seus 

agentes (professores e estudantes) e suas possíveis fontes. Esses últimos articulam as 

relações entre cidade, comunidade, escola e os diferentes agentes educativos, de 

 
3
 Em 2016 o governo federal substitui o programa Mais Educação pelo Novo Mais Educação. O novo programa 

também fomenta a educação integral, conferindo maior ênfase no reforço escolar das disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática.  
4 O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é uma autarquia federal responsável pela execução das 

políticas públicas do Ministério da Educação. É responsável pelos repasses financeiros aos estados e munícipios 

de modo a viabilizar melhorias na educação, em especial na educação básica. 
5 O Programa Dinheiro Direto na Escola é responsável por destinar recursos financeiros para escolas às escolas 

estaduais e municipais que possuam alunos matriculados na educação básica. 
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modo que a própria cidade se constituía como espaço de formação humana. (MOLL, 

2012, p. 133). 

 

Conforme pode-se perceber no documento base do Programa Mais Educação o 

programa busca debater novas metodologias de trabalho e novas concepções de currículos e 

experiências pedagógicas. Conforme analisa Gonçalves-Silva (2016): 

 
Partindo dessa premissa, a escola deixa de ser o único espaço educativo e passa a 

incorporar uma rede de aprendizagens na qual a comunidade e todos os seus saberes 

estão incluídos. Assim, o Mais Educação convida a comunidade para dentro da 

escola e convida, ao mesmo tempo, a escola a se apropriar da comunidade na qual 

está inserida. (GONÇALVES-SILVA, p. 200). 

 

 Tendo em vista a proposta do programa, em princípio percebe-se que a educação 

integral não é concebida apenas como ampliação da jornada escolar. Esta preocupação é 

abordada por Arroyo (2012) quando afirma que “[...] uma forma de perder seu significado 

político será limitar-nos a oferecer mais tempo da mesma escolar, ou mais um turno – turno 

extra – ou mais educação do mesmo tipo de educação” (ARROYO, 2012, p. 33). 

O desafio da educação integral em parte está relacionado `integração da pedagogia à 

realidade cotidiana do aluno. Como analisa Brandão (2012): 

  

Em nada esta proposta confunde-se com uma pedagogização da vida, ou uma 

espécie de expansão impositiva da cultura escolar, a outros redutos do cotidiano. 

Antes pelo contrário, trata-se de, em primeiro lugar, libertar a própria educação de 

seu pedagogismo utilitário que, ele sim, aprisiona a cada dia mais a própria escola 
entre momentos de um ensino centrado em uma progressiva árida funcionalidade. 

(BRANDÃO, 2012, p. 69). 

 

 Ao debater a educação integral como questão de direitos humanos, Zucchetti (2017) 

destaca como três pontos atrativos do Programa Mais Educação, sendo eles: as melhorias no 

IDEB, o diálogo entre o currículo básico e atividades socioeducativas e o sistema de 

financiamento, baseado no Programa Dinheiro Direto na Escola.  

 Para Bernardo (2016), o Programa Mais Educação conflita com algumas concepções 

da educação tradicional brasileira. O primeiro conflito diz respeito a universalidade do ensino. 

Ao priorizar jovens e crianças socialmente desfavorecidos, o programa Mais Educação rompe 

com a concepção de que todos indivíduos são iguais. Outro conflito diz respeito ao saber 

formal, um dos pilares da escola tradicional. Ao propor a ampliação da jornada por meio de 

atividades socioeducativas, o Programa Mais Educação se difere dos modelos disciplinar 

predominante no ensino tradicional. Nesse mesmo assunto Zuchetti (2017) destaca: 

Um novo modelo que se distingue do tradicional que é baseado numa suposta 
igualdade entre os indivíduos e na valorização exclusiva da educação formal. Esta 

complementação acerca da suposta igualdade entre os indivíduos e da valorização 
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exclusiva da educação formal refere-se à escola tradicional. Tais pressupostos 

seriam opostos aos do Programa que 1) é não- -universalista, priorizando 

determinadas escolas para sua atuação e 2) requer uma visão de que os espaços 

educativos vão além dos muros das escolas. (ZUCHETTI, 2017, p. 115). 

 

 A educação integral está presente como meta no Plano Nacional de Educação (PNE), 

tanto para o decênio 2001- 2010, quanto para o decênio 2014-2024, no qual em sua meta nº 6 

propõe o oferecimento da educação integral em 50 por cento das escolas públicas de educação 

básica (ZUCHETTI, 2017).  

 Substituindo o PNE vigente em 2014 é aprovado o novo PNE. Este novo plano cuja 

vigência irá até 2024 determina os gastos de 10 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) 

exclusivamente com a Educação. Dadas estas circunstâncias, estima-se que neste período 

novas formas de financiamento da educação integral ampliem esta modalidade de ensino. 

(GONÇALVES-SILVA, 2016)  

 Ao realizar uma análise da Educação Integral desenvolvida no contexto do Programa 

Mais Educação, Bernardo (2016) aponta para um aspecto importante sobre a concepção de 

tempo e ensino integral. Segundo o pesquisador, diferente do que está expresso na proposta 

do programa, a ampliação da jornada escolar não é garantia de educação integral.  

 Partindo da ideia que concebe a educação integral como uma série de práticas 

escolares que exploram um universo de saberes e experiencias capazes de ampliar e 

aprofundar o aprendizado dos alunos, é possível considerar que a educação integral não 

precisa obrigatoriamente da jornada ampliada para ser desenvolvida. Nesse sentido, Bernardo 

(2016) analisa que: 

Pode-se afirmar que o modelo empregado na concepção do Programa Mais 

Educação encontra suas bases na proposta compensatória ou prioritária. Logo, está 

sujeito aos mesmos riscos que aqueles identificados através das experiências 

anteriores, aos quais se deve estar atento. (BERNADES, p. 1119). 

 

Do ponto de vista político-pedagógico a educação integral proposta pelos programas 

governamentais, na maior parte dos casos, foi construída a partir de pressupostos 

progressistas, de modo que a promoção social esteve entre objetivos desse modo de organizar 

e fazer a educação pública. 

 No entanto, a ideia de educação integral já ocupou a agenda política de um dos 

principais movimentos representantes do conservadorismo no Brasil, a Aliança Integralista do 

Brasil (AIB).  Liderada por Plínio Salgado, a AIB é instituída em 1932, ano da divulgação de 

seu principal documento, o Manifesto de Outubro. 
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 O caráter conservador desta corrente enfatizava os valores da família, da pátria e da 

religiosidade no centro da proposta pedagógica. Assim, segundo os integralistas, a 

transmissão destes valores seria os caminhos para a formação integral dos estudantes. 

Enquanto proposta de política educacional os integralistas enfatizavam a alfabetização como 

grande solução para a questão da educação do Brasil. Ao analisar as discussões sobre a 

educação integral neste contexto, Cavaliere (2010) sinaliza:  

A educação integral, significando uma educação escolar ampliada em suas tarefas 

sociais e culturais, esteve presente nas propostas das diferentes correntes políticas 

que se delinearam naquele período. As correntes autoritárias e elitistas a 

encampavam com o sentido de ampliação do controle social e dos processos de 
distribuição criteriosa dos indivíduos nos segmentos hierarquizados da sociedade. 

(CAVALIERE 2010, P. 249).  

 

 Entre as críticas a esta proposta educacional se destaca o seu caráter elitista que 

acreditava no processo de transmissão da cultura e dos valores das elites para a população 

mais pobre como caminho para ampliação dos saberes. Além disso, o movimento integralista 

fortemente influenciado pelas políticas higienistas das primeiras décadas do século XX, 

levando praticas induzidas por estas políticas para o interior da escola.  

A proposta de educação integral apresentada pelo movimento integralista se difere das 

propostas apresentadas por educadores como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. Entre as 

experiencias que marcaram o desenvolvimento da educação integral no Brasil se destaca a 

criação na década de 1950 da Escola-Parque em um bairro periférico de Salvador, Bahia. Esta 

escola foi criada na década de 1950 por Anísio Teixeira, que na ocasião ocupava o cargo de 

Secretário da Educação do Estado da Bahia 

Anísio Teixeira chamava a atenção para a importância da relação entre a qualidade do 

espaço escolar e a qualidade do ensino integral. Tal concepção está presente da diversidade e 

na qualidade dos espaços propostos na Escola-Parque. Ao analisar as origens das propostas de 

escola integrada e formação integrada e integral no Brasil, Ambrogi (2011) chama atenção 

para a influência do modelo educacional norte-americano conhecido como Platoon que 

representa uma referência importante para as políticas educacionais propostas por Anísio 

Teixeira a partir década de 1920. Conforme afirma: 

Buscava, entre os educadores mais progressistas da época, como Ellwood Patterson 

Cubberly (1868-1941) e posteriormente John Dewey, por meio de uma requintada 

organização científica, tornar eficiente e adequada a escola elementar estadunidense. 

Propunha ainda que as novas exigências da vida e do progresso da sociedade fossem 

incorporadas à escola para torná-la também mais econômica, graças a uma maior 
eficiência no uso de seus espaços e otimização de seus recursos. (AMBROGI, 2011, 

p. 32). 
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A integração entre a instrução básica do ensino fundamental com um conjunto de 

atividades especiais artísticas e esportivas, representavam um caminho para o enriquecimento 

do currículo necessário para superar o fracasso dos modelos escolares tradicionais. 

 A concretização deste modelo de ensino tem como grande exemplo o Complexo 

Educacional Carneiro Ribeiro. Como apresentado por Ambrogi (2011): 

 

A materialização efetiva da proposta de escola integrada se dá com a construção e 
elaboração do conjunto de escolas que receberam o nome de Carneiro Ribeiro e 

contou com a participação do arquiteto Hélio Queiroz Duarte, ocasião em que este 

pôde entrar em contato com teorias educacionais de origens diversas, como as de 

Rousseau, Montessori, Decroly, Dewey, Piaget, entre outros. Esses conhecimentos 

possibilitaram um novo olhar que descortinou as possibilidades do espaço escolar. 

(AMBROGI, 2011, p. 33). 

 

 Outra importante referência de política de educação integral desenvolvida no Brasil foi 

a criação dos Centros Integrados de Escola Pública (CIEPS). Foram criados pelo educador 

Darcy Ribeiro quando era secretário de educação durante a gestão de Leonel Brizola no 

governo do Estado do Rio de Janeiro. MIGNOT (2001) chama atenção para esta realidade: 

Na primeira metade dos anos 80, durante o primeiro governo Leonel Brizola e sob a 

orientação de Darcy Ribeiro, os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) 

invadiram com suas estruturas pré-moldadas, idealizadas por Oscar Niemeyer, a 

capital e o interior do Rio de Janeiro. Sintetizam uma dada concepção de educação 

que despertou fascínio, perplexidade e rejeição. (MIGNOT, 2001, p. 153). 

 

 Naquele momento CIEPS representavam a “escola do futuro” ofereciam atividades 

diversificadas, que seriam capazes de reinventar a escola, superando o fracasso das antigas 

escolas superlotadas que traziam como marca a evasão e a repetência. Os CIEPS representam 

um ícone da escola integral. Alvo de elogios pelas propostas inovadoras e de críticas devido 

aos seus elevados custos e a seu uso político, os CIEPS sucumbiram à mudança do governo 

após a derrota de seus idealizadores e executores nas urnas.  

Em 2009 o Ministério da Educação publicou o documento Educação integral: texto 

referência para o debate nacional (BRASIL, 2009). O texto é fruto de um trabalho coletivo 

de discussão, como está presente no documento: 

 

Desde o final de 2007, e ao longo do primeiro semestre de 2008, um grupo de 

trabalho formado por gestores municipais e estaduais, representantes da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), do Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (CONSED), da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE), da Associação Nacional pela Formação de 

Profissionais da Educação (ANFOPE), de Organizações não-governamentais 

comprometidas com a educação pública e de professores universitários passou a 

reunir-se, periodicamente, convocado pelo MEC, sob a coordenação da SECAD, por 
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intermédio da Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania. 

(BRASIL, 2009, P. 9). 

 

 Considerando as práticas bem sucedidas desenvolvidas no país, o texto destaca o papel 

central da escola na promoção da educação integral no Brasil e o desafio para expandir estas 

práticas pedagógicas às redes de ensino dos estados e municípios. Segundo o documento, há 

uma premissa por parte do MEC que considera como imprescindíveis as políticas públicas 

intersetoriais e parcerias intergovernamentais para ampliar a educação integral no país. É 

neste contexto que, segundo o documento, se institui o programa Mais Educação.   

   Um dos reflexos das experiencias passadas das políticas de educação integral está 

presente na concepção da educação integral articulada à proteção social. Tal como se refere o 

texto: “Nesse sentido, a escola pública passa a incorporar um conjunto de responsabilidades 

que não eram vistas como tipicamente escolares, mas que, se não estiverem garantidas, podem 

inviabilizar o trabalho pedagógico.” (BRASIL, 2009, p.17). 

Por fim, a concepção da educação integral proposta pelo MEC por meio do Programa 

Mais Educação presente no texto referência para o debate nacional se baseia no tempo 

qualificado que mescla atividades educativas diferenciadas. Portando, a formação integral dos 

alunos depende não só da extensão da jornada escolar, mas de seu acompanhamento pela 

diversificação das atividades em busca de uma maior qualidade e intensidade do tempo de 

ensino. Nesse sentido a educação integral é compreendida como a superação dos limites 

rígidos e disciplinares, via de regra, praticados nos espaços escolares tradicionais. 

 Esta proposta de educação integral como diversificação do tempo ampliado de 

aprendizagem se concretiza por meio de atividades optativas denominadas de macrocampos. 

Tais atividades são desenvolvidas no contraturno escolar, visto que durante o turno regular se 

cumpre o currículo obrigatório. Constituem-se como macrocampos do Programa Mais 

Educação: acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos 

humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso 

de mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica.  

 

A educação ambiental no contexto do Programa Mais Educação 

Ao considerar a trajetória histórica do ambientalismo e da educação ambiental é 

possível analisar que as propostas direcionadas para as escolas participantes do Programa 

Mais Educação se baseiam nos princípios resultantes nos debates internacionais e nas 

políticas públicas de educação ambiental que se consolidaram nas últimas décadas no país. 
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Observando as experiências de educação ambiental no ensino integral, percebe-se que os 

subsídios fornecidos pelo Programa Mais Educação fundamentam as práticas bem-sucedidas 

dos professores nas unidades escolares onde atuam. No entanto, é preciso considerar o quanto 

as dificuldades que cada realidade escolar apresenta limites e possibilidades para o 

desenvolvimento transversal e interdisciplinar educação ambiental. 

A Educação Ambiental concebida como um conjunto de conhecimentos, valores e 

atitudes voltadas para a conservação da natureza constitui-se como desdobramento da tomada 

de consciência global que marca a segunda metade do século XX, fruto do debate 

ambientalista que ganhou maior densidade neste período. Considerando a trajetória histórica 

da educação ambiental, a importância das décadas de 1950 e 1960 quando desastres 

ambientais como a contaminação da baía de Minamata no Japão e a contaminação crônica 

provocada pelo Nevoeiro de Londres vitimaram milhares de pessoas em diferentes partes do 

mundo. Outro marco importante que pode representar o início do ambientalismo no mundo 

foram as publicações científicas que denunciavam os problemas ambientais, sensibilizaram a 

comunidade internacional para a causa ambiental.  

 A preocupação com a realidade ambiental impulsionou os debates oficiais organizados 

pela UNESCO nos quais autoridades políticas e científicas, juntamente com a sociedade civil 

se organizaram. Foram importantes reuniões internacionais como Clube de Roma (1968), 

Conferência da Biosfera (1968), Conferência de Estocolmo (1972), Congresso de Belgrado 

(1975), Conferência de Tbilisi (1977), Conferência de Moscou (1987), Rio 92 (1992) e outras 

as responsáveis pela construção do arcabouço de princípios que norteiam até os dias atuais a 

abordagem crítica e transformadora da educação ambiental na atualidade.  

Desde a década de 1970 o Brasil vem criando instituições públicas, programas e leis 

que caminham no sentido de introduzir as recomendações políticas resultantes dos debates 

internacionais na realidade brasileira. É o caso da criação da Secretaria do Meio Ambiente em 

1973, a Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, a Política Nacional da Educação 

Ambiental em 1999 ou as Diretrizes da Educação Ambiental em 2012. Estas políticas 

públicas tem uma consequência direta na definição dos processos educacionais que inserem o 

estudo do meio ambiente nas escolas, representando importantes subsídios para uma educação 

ambiental crítica e transformadora desenvolvida em diferentes campos de ensino.  

Em 2013, ocorre um dos maiores eventos mundiais de educação ambiental, o 

Congresso Mundial de Educação ambiental na cidade de Marrakech em Marrocos. O evento 

produziu um documento final denominado Call of Marrakech que entre suas proposições está 
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o aumento do apoio do poder público para o desenvolvimento da educação ambiental e o 

reconhecimento das ações de educação ambiental da sociedade civil. 

Concepções e desafios da educação ambiental na escola 

 O campo educacional é um lugar onde as práticas de educação ambiental representam 

importantes estratégias de sensibilização e de construção de significados mais profundos que 

revalorizem a importância do meio ambiente e que sejam capazes de questionar nossa 

realidade ambiental e descobrir soluções para ela. Como afirma Fracalanza (2004): 

 

Não obstante, apesar da escola que temos, a Educação Ambiental se faz necessária e 

imperiosa na Educação Formal. Muito possivelmente, os anos iniciais de 

escolaridade – que para alguns talvez até represente a escolaridade toda – será 

marcante na definição do caráter do adulto e na sua concepção e prática de 

cidadania. (FRACALANZA, 2004, p.6). 

   

 A importância da educação ambiental vai além da análise e da proposição de caminhos 

que superem a crise ecológica. Na medida que a educação ambiental pressupõe um caminho 

para uma abordagem pedagógica dos temas ambientais, ela também volta sua analises aos 

processos educacionais.  

 No Brasil as políticas públicas que estão relacionadas à implantação da educação 

ambiental refletem diretamente os conceitos e princípios discutidos no âmbito internacional. 

Além disso, estas políticas colocam a escola como um espaço privilegiado para desenvolver 

as ações relacionadas à educação ambiental. Como destacam, Philippi Jr e Pelicioni (2014): 

 

A Educação Ambiental exige um conhecimento aprofundado de filosofia, da teoria e 

história da educação, de seus objetivos e princípios, já que nada mais é do que a 

educação aplicada às questões de meio ambiente. Sua Base conceitual é 

fundamentalmente a educação e, complementarmente, as Ciências Ambientais, a 

História, as Ciências Sociais, a Economia, a Física, as Ciências da Saúde, entre 
outras. (PHILIPPI JR E PELICIONI, 2014, p. 3) 

 

 As práticas de educação ambiental suscitam uma abordagem pedagógica crítica e 

transformadora. A ideia de analisar um programa como o Mais Educação do Ministério da 

Educação (MEC) se pauta pelo fato de considerar que neste campo existe uma proximidade 

das políticas que envolvem diretamente a implantação da educação ambiental interdisciplinar 

e transversal com o processo do ensino na escola pública. Isso porque, no âmbito das escolas 

de ensino integral se encontra um ambiente que mais se aproxima dos princípios de educação 

ambiental debatidos internacionalmente. 

 

O macrocampo educação ambiental do Programa Mais Educação 
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A apresentação da educação ambiental é realizada por um documento oficial que se 

inicia com a seguinte pergunta: “Como pensar numa proposta de educação integral tendo o 

planeta em mente?”. O documento destaca a importância de configurar as aprendizagens de 

educação ambiental por meio da mobilização de atores e realidades locais. Ou seja, como está 

citado no documento: “(...) por meio da configuração de arranjos educativos locais, promover 

a formação integral de crianças, adolescentes e jovens com a ampliação dos tempos, atores, 

territórios e oportunidades de aprendizagem. ” (BRASIL, 2009). 

 O documento apresenta uma breve conceituação da noção de sustentabilidade que 

deve ser seguida pelas escolas. Fazendo referências às origens do termo na década de 1980 e 

sua associação com o conceito de desenvolvimento sustentável, a proposta destaca que 

sustentabilidade vai além do aspecto ecológico. Sendo assim, sustentabilidade diz respeito ao 

diálogo das questões ambientais com os desafios econômicos, culturais e sociais da 

humanidade. Por fim, a proposta do documento se aproxima da proposta preconizada pelo o 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, de 

1992, que desenvolve a ideia de “sociedade sustentável” como socialmente justas, 

ecologicamente equilibradas e que conservam entre si relações de interdependência e 

diversidade. 

 Diante do contexto de crise ambiental e dos desafios para se atingir a sustentabilidade 

como princípios e como ações, a proposta do macrocampo de educação ambiental do 

programa Mais Educação destaca como desafio da escola: “As escolas têm a chance de se 

constituírem em incubadoras de vida sustentável, mesmo que, obviamente, não possamos 

colocar sobre as costas de estudantes, docentes e demais membros da comunidade, a carga de 

mudar o mundo. ” (BRASIL, 2009) 

 O documento destaca que, mesmo com todas as transformações que marcam a 

sociedade nas últimas décadas, a escola ainda se mantém como “o local por excelência 

destinado à aprendizagem” (BRASIL, 2009). Sendo assim, a escola seria o espaço 

privilegiado para se delinear as bases da cultura da sustentabilidade. 

 O documento orienta que as ações e os princípios trabalhados pela escola ao longo dos 

processos de aprendizagem no âmbito da educação ambiental devem manter um diálogo 

frequente entre as escalas globais e locais. Tal ideia está expressa da seguinte forma: “O fato é 

que, diante das mudanças ambientais globais, não basta mais seguir o antigo jargão 

ambientalista de “pensar globalmente e agir localmente”. Nosso desafio atual consiste em 

aprender a simultaneidade do pensar e agir local e globalmente” (BRASIL, 2009). 
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O documento do macrocampo educação ambiental do programa Mais Educação 

defende que uma escola sustentável pensa e gera espaços educadores sustentáveis. Esta escola 

não deve ditar o que as pessoas devem fazer para promover a sustentabilidade, mas refletir 

sobre a sustentabilidade em meio as suas práticas cotidianas de modo a promover a 

construção coletiva de uma cultura sustentável. Tal ideia toma por referência ao artigo 1º da 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) que trabalha a noção de educação 

ambiental como:  

(...)processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade”. (BRASIL, 1999). 

 

O documento completa esta noção ampliando campo da educação ambiental 

chamando atenção para sua abrangência sobre as dimensões éticas, estéticas e políticas sob 

uma perspectiva crítica, popular, dialógica, transformadora e emancipatória.  

Além do PNEA, o documento destaca três documentos internacionais como referência 

para a definição de seus princípios, objetivos, finalidades e instrumentos da educação 

ambiental. Estes documentos são o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global, a Carta da Terra e a Agenda 21. A influência destes 

documentos se consolida na medida em que a proposta deste macrocampo pretende, por meio 

da educação integral, desenvolver uma educação ambiental de modo transversal e 

interdisciplinar.  

 Os itens que estariam na base de constituição das escolas sustentáveis trazem uma 

importante referência aos princípios e valores definidos pelas grandes referências oficiais que 

norteiam a educação ambiental no Brasil e no Mundo. No que se refere a educação ambiental 

escolar, podemos destacar o item dez que se refere à transversalidade. 

 Diante de tal contexto saberes e práticas fundados na educação ambiental podem 

fornecer instrumentos pedagógicos significativos aos professores que abordam o meio 

ambiente na sala de aula. 

 

Considerações finais 

 A educação ambiental é capaz de ocupar um espaço importante nas políticas públicas 

de fomento à educação integral como o Programa Mais Educação. Visto que ensino integral 

vai além da ampliação da jornada escolar, as práticas de educação ambiental desenvolvidas 

nas escolas permitem uma maior qualidade e diversidade desse tempo de aprendizagem 

estendido.  
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 A educação ambiental apresenta-se como um campo de conhecimento que articula 

diferentes saberes que colocam em diálogo com a cultura e a natureza e os cruzamentos, como 

no caso das hortas, entre teoria e prática.  

 Mesmo diante das dificuldades que a escola pública tradicionalmente se caracteriza, 

uma proposta de educação integral como o Programa Mais Educação, retomando ideais e 

ações de importantes educadores como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, pode proporcionar 

novas experiências pedagógicas. Uma grande contribuição do programa foi trazer educadores 

sociais que atuam nas comunidades para o interior da escola. O desenvolvimento da educação 

integral a partir da integração de saberes formais e não formais podem favorecer bons 

resultados na aprendizagem dos alunos.  

 Esta realidade caminha em ressonância com as mais importantes propostas da 

educação ambiental mundial. Desde a primeira conferencia grande conferência internacional 

de educação ambiental, realizada em 1977 em Tbilisi (Geórgia) defende-se a abordagem 

interdisciplinar desse campo de conhecimento. Um dos resultados do Congresso Mundial de 

Educação Ambiental que reuniu milhares de educadores e autoridades na cidade de 

Marrakesh (Marrocos) em 2013 foi um documento que entre suas recomendações destacava a 

importância das políticas públicas e do reconhecimento dos educadores comunitário para o 

desenvolvimento da educação ambiental. A experiência relatada neste trabalho confirma que 

tal reafirma essa importância.  

 Muitos desafios ainda representam dificuldades para os educadores que atuam no 

desenvolvimento das atividades diversificadas. A falta de isonomia em relação aos demais 

membros do corpo docente e a indeterminação da formação e de seu espaço de trabalho. Mas, 

mesmo diante destas dificuldades, os processos de formação que se constituem a partir da 

organização comunitária, oferecem, como no caso dos coletivos culturais de educação 

ambiental, um grande potencial para o trabalho da educação integral nas escolas. Diante 

destas possibilidades, o poder público poderia além de mapear as boas experiencias realizadas 

nas redes municipais, estaduais e do distrito federal também mapear o potencial de 

educadores e projetos presentes nas comunidades. Nesse contexto, também se percebe a 

importância da autonomia, tanto financeira quanto operacional, da escola em trazer esses 

educadores para seu interior.  

 Mesmo com bons resultados, ainda persistem resistências que comprometem tanto a 

educação integral quanto a educação ambiental. A compreensão da importância destas 

práticas escolares demanda por um intenso debate e formação junto aos profissionais de 

educação. E as unidades escolares possuem o desafio de inserir os princípios destas práticas 
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no projeto político pedagógico de modo que as mudanças de gestão não possam suprimir estas 

práticas comprometendo o desenvolvimento e as contribuições que cada experiência. Ou seja, 

as boas práticas pedagógicas devem servir de inspiração para o sucesso das experiências 

seguintes. 

 Por fim, reafirma-se a necessidade de se ampliar as políticas públicas de fomento à 

educação integral e a valorização dos educadores e da educação ambiental, um campo de 

conhecimento interdisciplinar e transversal capaz de contribuir com a ampliação qualificada 

do tempo dos educandos, articulando saberes e experiências. 

Referências bibliográficas 

AMBROGI, I. H. Os projetos arquitetônicos das Escolas Integradas do século XX no Brasil. 

In: Dossiê Pensamento e Linguagem, v. 2, nº 2, 2011, p.31-43. Disponível em: 

<http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tint/article/view/4417> Acesso em: 20 de julho 

de 2017. 

ARROYO, Miguel. O direito a tempos-espaços de um justo e digno viver. In MOLL, 

Jaqueline et al. Caminhos da Educação Integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços 

educativos. Porto Alegre: Penso, 2012.  

BERNADO, Elisangela da Silva; CHRISTOVAO, Ana Carolina. Tempo de Escola e Gestão 

Democrática: o Programa Mais Educação e o IDEB em busca da qualidade da 

educação. Educ. Real.,  Porto Alegre ,  v. 41, n. 4, p. 1113-1140,  Dezembro.  2016. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2175--

2362016000401113&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 20 de julho de 2017. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O outro ao meu lado: algumas ideias de tempos remotos e 

atuais para pensar a partilha do saber e a educação de hoje. In: MOLL, Jaqueline et al. 

Caminhos da Educação Integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços educativos. Porto 

Alegre: Penso, 2012. 

BRASIL. Macrocampo Educação Ambiental – Mais Educação a educação integral em escolas 

sustentáveis disponível em BRASIL. Rede de saberes mais educação : pressupostos para 

projetos pedagógicos de educação integral : caderno para professores e diretores de escolas. – 

1. ed. – Brasília : Ministério da Educação, 2009.  

_________. Ministério da Educação (MEC). Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS). Ministério do Esporte (ME). Ministério da Cultura (MC). Portaria 

Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007. Institui o Programa Mais Educação, 

que visa fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio a 

atividades sócio-educativas no contraturno escolar. Diário Oficial da União, Brasília, 26 abr. 

2007a.        

 

_________. Ministério da Educação (MEC). Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (Secad). Educação integral: texto de referência para o debate 

nacional. Brasília, 2009a. (Série Mais Educação).    

 



 

 

 

159 

CAVALIERE, Ana Maria. Anísio Teixeira e a educação integral. Paidéia (Ribeirão Preto),  

Ribeirão Preto ,  v. 20, n. 46, p. 249-259,  Agosto.  2010 . Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/paideia/v20n46/11.pdf>. Acesso em: 20 de julho de 2017. 

FRACALANZA, H.. As pesquisas sobre educação ambiental no BRASIL: alguns 

comentários preliminares. In: Taglieber, J. E.; Guerra, A. F. S. (Eds.). Pesquisa em Educação 

Ambiental. Pelotas: Ed. Universitária/UFPel, 2004. 

GONCALVES-SILVA, Luiza Lana et al . Reflexões sobre corporeidade no contexto da 

educação integral. Educação em Revista,  Belo Horizonte ,  v. 32, n. 1, p. 185-209,  Mar.  

2016.  Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/edur/v32n1/1982-6621-edur-32-01-

00185.pdf> Acesso em 20 de julho de 2017 

 

MIGNOT, Ana Chrystina Venancio. Escolas na vitrine: Centros Integrados de Educação 

Pública (1983-1987). Estudos Avançados,  São Paulo ,  v. 15, n. 42, p. 153-168,  Agosto.  

2001 .   Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142001000200005 Acesso em: 20 de julho de 2017. 

MOLL, J. (Org.). Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos e 

espaços educativos. Porto Alegre: Penso, 2012. 

PELICIONI, Andréa Focesi Movimento  ambientalista e educação ambiental in: PELICIONI, 

M. C. F.; PHILIPPI JUNIOR, A. (Orgs.). Educação ambiental e sustentabilidade. 2ª edição. 

Barueri, SP: Editora Manole, 2014. 

TOZONI-REIS, M.  Educação ambiental: Natureza, razão e história. São Paulo, 2004. 

ZUCCHETTI, Dinora Tereza; MOURA, Eliana Perez Gonçalves de. Educação integral. Uma 

questão de direitos humanos?. Ensaio: avaliação e políticas públicas em Educação,  Rio de 

Janeiro ,  v. 25, n. 94, p. 257-276,  Mar.  2017 .Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-

40362017000100257&lng=pt Acesso em 20 de julho de 2017.



 

 

 

160 

O BEM JURÍDICO TUTELADO NO DELITO DE ABORTO SOB A ÓTICA 

RACIONAL-BIOLÓGICA NO DIREITO BRASILEIRO 
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Resumo 

Este trabalho busca analisar o bem jurídico-penal tutelado pelo delito de aborto no direito 

brasileiro, por meio de argumentos biológicos de quando se inicia a vida humana, tendo como 

ponto de partida o critério utilizado para a doação de órgãos, isto é, a morte cerebral.  

Defende-se a interrupção voluntária da gestação, por livre vontade da gestante, até a 12ª 

semana, uma vez que só a partir deste período, o sistema nervoso do feto estará formado. 

Palavras-chave  

Aborto; bem jurídico-penal; interrupção voluntária; morte cerebral; atividade neural. 

Abstract 

This paper intends on analysing the criminal goods protected at abortion offense in Brazilian 

law, through biologycal arguments about when human life begins, taking the cientifically 

used criteria for organ donation – brain death-  as a starting point. It is supported the voluntary 

interruption of pregnancy, by woman’s free will, until the third month, once the nervous 

system is formed.  

Keywords 

Abortion; criminal goods; voluntary interruption; brain-dead; neural activity. 

 

Introdução 

Na sociedade brasileira, o tema da descriminalização do aborto provoca extremas 

divergências, trazendo à tona argumentos passionais e religiosos. Em um país 

predominantemente conservador como o Brasil, pautas como a interrupção voluntária da 

gravidez e a legalização da maconha, por exemplo, ainda são rechaçados no que toca ao 

processo legisferante. 

 Desse modo, é extremamente necessária a discussão acerca de crime de aborto por 

meio de um embasamento científico de quando começa a vida humana. Neste trabalho, não se 

pretende relativizar a importância do direito à vida, garantido pela Constituição da República: 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...) 

Busca-se analisar o bem jurídico vida através da apresentação de inferências 

biológicas, com a finalidade de defender a interrupção voluntária da gravidez até o 3º mês de 

gestação por vontade livre da mulher. 

Em um cenário social marcado por influências religiosas no âmbito legislativo, mesmo 

que a Constituição garanta as liberdades individuais, não há interesse legisferante em 

modificar as leis. O Brasil está indo na contramão em relação a países da América do Sul, 

como por exemplo, o Uruguai, no sentido de defesa a essas liberdades. Por esse motivo, é 

necessária uma análise do delito de aborto, deixando de lado argumentos morais e religiosos.  

A legalização do aborto enquanto questão de saúde pública ou de defesa à autonomia 

reprodutiva da mulher, apesar de serem argumentos bastante relevantes no que toca à 

descriminalização deste delito, não serão a fundo debatidos neste trabalho. O artigo restringe-

se a apresentar uma análise do bem jurídico tutelado no crime de aborto, seu respaldo 

constitucional e a influência de esferas sociais na tipificação penal.  

Serão abordadas algumas teorias acerca do início da vida, a lei de doação de órgãos e 

o critério da morte cerebral, bem como o embasamento teórico-científico como parâmetro à 

proteção-jurídica do feto. Por ultimo, serão abordadas algumas legislações comparadas sobre 

a temática a fim de enaltecer o debate.  

Todos esses assuntos serão discutidos tendo como base a importância de uma análise 

imparcial, sem juízos de valor, ao delimitar os bens jurídicos a serem tutelados pelo Estado. 

Ademais, busca-se ressaltar a importância de se manter a coerência legislativa dentro do 

próprio ordenamento jurídico brasileiro e a necessidade da interdisciplinaridade do Direito 

com as Ciências Biológicas.   

O bem jurídico tutelado no crime de aborto  

O Código Penal, nos artigos 124 a 128, dispõe sobre o delito de aborto. O artigo 124 

preleciona que incorrerá em pena de detenção, de 1 a 3 anos, quem provocar aborto em si 

mesma ou consentir que outrem lho provoque. O artigo 126, por sua vez, estabelece pena de 

reclusão, de 1 a 4 anos, àquele que provoca o aborto com consentimento da gestante. As 

únicas excludentes de ilicitude estão previstas no artigo 128, incisos I e II, sendo elas: aborto 

necessário, isto é, para salvar a vida da gestante e o aborto no caso de gravidez resultante de 

estupro.  
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É válido ressaltar que no julgamento da arguição de descumprimento de preceito 

fundamental (ADPF) de nº. 54, o STF decidiu pela não tipicidade da interrupção da gravidez 

de feto anencéfalo. Todavia, a legislação brasileira é extremamente restritiva no que diz 

respeito à interrupção voluntária da gravidez, por vontade da gestante, até a décima segunda 

semana de gestação. Existe um anteprojeto ao Código Penal Brasileiro (PLS 236/2012) que, 

além das excludentes de ilicitude mencionadas, prevê a possibilidade de interrupção da 

gravidez por vontade da gestante, até a 12ª semana, desde que atestada por médico ou 

psicólogo. Essa proposta mostra certo avanço na discussão do tema, consequência da força do 

movimento das mulheres e também de estudos científicos no que toca à demarcação do início 

da vida humana. Todavia, é sabido que o Congresso Nacional atual é demasiado conservador 

e, possivelmente, tal proposta será vetada.  

O conceito de bem jurídico é divergente na doutrina. Regis Prado, em seu livro “O 

bem jurídico- penal e Constituição”, reconhece uma inesperável dimensão sociocultural do 

bem jurídico, sendo que o processo de criminalização de condutas está subordinado aos 

valores sociais vigentes em cada momento histórico. (PRADO, 1997, p. 79). Isso é 

extremamente perceptível no delito de aborto, uma vez que a determinação dos bens jurídicos 

que seriam tutelados pelo Código Penal de 1940 foi extremamente influenciada pelos valores  

característicos da sociedade à época da codificação. Todavia, passados mais de 75 anos da 

criação do Código Penal vigente, continuamos vivendo em uma sociedade retrógrada, na qual 

os preceitos religiosos são determinantes na esfera legislativa. Mesmo a laicidade sendo 

resguardada pela Constituição, esta influência é marcante.  

Posto isso, é válido ressaltar a posição de Claus Roxin acerca do bem jurídico. Para 

ele, em um Estado Democrático de Direito, as normas jurídico-penais devem perseguir 

somente o objetivo de assegurar aos cidadãos uma coexistência pacífica e livre, sob a garantia 

de todos os direitos humanos. Além disso, o autor defende que o homem moderno vive numa 

sociedade multicultural na qual também a tolerância frente a concepções do mundo contrárias 

à própria é uma das condições de sua existência. (ROXIN, 2013, p. 17-22). Por meio desse 

posicionamento, é perceptível a problemática que envolve o delito em questão, uma vez que 

os argumentos que sustentam a criminalização envolvem um raso conhecimento acerca de 

quando se inicia a vida humana, pautando-se, principalmente, por concepções de cunho 

religioso. Como já dito, em um Estado laico, mesmo a população majoritária sendo cristã, não 

há espaço para que tais valores sejam impostos nas leis.   

Ambos os autores supracitados corroboram as Teorias Constitucionais do bem 

jurídico. O legislador deve seguir as diretrizes e valores consagrados na Constituição ao 



 

 

 

163 

delimitar os bens jurídicos dignos da proteção penal. Em relação ao crime de aborto, tutela-se 

o direito à vida, previsto no art. 5º da Constituição da República: “aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País é garantida a inviolabilidade do direito à vida”. Todavia, é 

importante ressaltar que o constituinte não especificou quando a vida começaria, deixando tal 

complementação a cargo dos doutrinadores e da jurisprudência. Assim, no delito de aborto, 

Bittencourt aponta que não é a pessoa humana que se protege, mas a sua formação 

embrionária. (BITTENCOURT, 2012, p 196).  

De modo geral, a doutrina majoritária corrobora da posição de Bittencourt, entendendo 

que o delito em tela lesiona um bem jurídico individual, sendo este a vida humana em 

formação, independentemente do seu estágio evolutivo.  

Nitidamente, os direitos fundamentais resguardados na Constituição devem ser 

observados, e os posicionamentos de Prado e Roxin acerca do bem jurídico ratificam a 

importância da Constituição na função legislativa. A crítica aqui direcionada corresponde a 

uma compreensão mais racional sobre quando a vida humana deve começar a ser tutelada, 

partindo-se de critérios biológicos, tendo como base a definição de morte cerebral adotada 

pela legislação pátria.  

Início da vida humana  

Não há um entendimento pacificado de quando se inicia a vida humana. A filosofia, a 

religião e a biologia possuem concepções distintas em relação à temática, implicando em uma 

divergência no que preleciona o ordenamento pátrio, visto que a Constituição não faz 

nenhuma menção expressa de quando se daria este marco. 

Dentre as diversas leituras sobre o início da vida humana, encontra-se a teoria 

concepcionista que defende o início da vida com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. 

É esta a adotada pela Igreja Católica que abomina não apenas o aborto, como também a 

pesquisa com células-tronco. É válido ressaltar que a Legislação civil acolheu essa teoria ao 

dispor sobre os direitos do nascituro no art 2° do Código Civil de 2002: “A personalidade 

civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os 

direitos do nascituro”. Alguns penalistas como Cézar Roberto Bittencourt, a acolheram. É 

uma teoria facilmente criticada, como bem o faz o desembargador aposentado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, Alberto Silva Franco: “A presença do código genético não é 

peculiaridade específica e irrepetível do zigoto. A posse do código genético humano não pode 

ser, por si só, um critério suficiente e completo de personalidade moral”. (FRANCO, 2010) 



 

 

 

164 

A teoria da nidação, por sua vez, estabelece que a implantação do embrião no útero 

materno é o marco do início da vida. Já a teoria genética defende que a formação do ser 

humano se dá através de várias fases, mas seu reconhecimento como pessoa só ocorre quando 

for possível identificá-lo como ser individualizado. Em contrapartida, a teoria natalista 

pressupõe que a personalidade da pessoa tem início com o nascimento com vida, sendo o 

nascituro um ser com expectativa de direito. Régis Prado partilha desse entendimento, ao 

determinar que a  gravidez sob um prisma biológico ocorre com a nidação. (PRADO, 2011, p. 

132). 

Outra corrente acerca do início da vida humana é a neurológica. Para esta, o marco do 

início da vida tem embasamento no critério utilizado para a morte, isto é, o fim da atividade 

encefálica. É válido ressaltar que não há pacificação acerca de quando, a partir do início da 

atividade cerebral, dar-se-á início à proteção do feto. Como essa é teoria adotada no presente 

trabalho, mais a frente, serão analisadas as divergências doutrinárias e científicas sobre essa 

teoria.   

Por último, convém abordar a Teoria Relacional, a qual determina o início da vida 

humana com o surgimento de um vínculo relacional entre mãe e feto, isto é, quando a 

gravidez passa a ser algo desejado pela mulher. Franco ratifica essa tese:  

“A vida em formação deve ser, portanto, reconhecida, como vida humana, quando o 
embrião tiver capacidade de intercambiar comunicações com sua própria mãe e ser 

por ela aceito como filho, o que, efetivamente, tem condições de ocorrer até doze 

semanas (três meses) desde a fecundação.” 

 

Embasamento ao início da vida humana: o critério da morte cerebral  

Como não há definição precisa pelo ordenamento pátrio de quando se deve dar início à 

proteção da vida humana, o conceito de morte vem à tona a fim de suprir essa falta do 

constituinte. A lei nº 9.434/97 foi aprovada em 1997, sendo conhecida como Lei de Doação 

de Órgãos. O artigo 3° da citada lei preleciona:  

“A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a 
transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, 

constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e 

transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por 

resolução do Conselho Federal de Medicina.” 

 

É perceptível que o legislador, ao estabelecer que a doação de órgãos post mortem 

deva ser feita mediante laudo comprovando a morte encefálica do doador, isto é, a cessação 

irreversível das funções do tronco cerebral (estrutura do sistema nervoso essencial às funções 

vitais), consequentemente, considerou que não há vida sem atividade cerebral. Portanto, 
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mostra-se extremamente incoerente defender que o início da vida se dá na concepção ou na 

nidação, como muitos penalistas o fazem.  

O problema é que há uma intensa divergência na esfera jurídica e científica a respeito 

de quando as atividades cerebrais do feto teriam início. O presidente do STF, Luís Roberto 

Barroso entende que:  

“Se a vida humana se extingue, para a legislação vigente, quando o sistema nervoso 
pára de funcionar, o início da vida teria lugar apenas quando este se formasse, ou, 

pelo menos, começasse a se formar. E isso ocorre por volta do 14º dia após a 

fecundação, com a formação da chamada placa neural.” (BARROSO, 2006, p.27). 

 

A opinião de Barroso foi reafirmada no julgamento da ADPF 54 (aborto de feto 

anencéfalo). O Ministro Ayres de Brito, neste mesmo julgamento, posicionou-se no sentido 

de que, sem atividade cerebral, não é possível se falar em existência da vida.  Observa-se que 

um dos principais argumentos utilizados na ADPF foi no sentido de que não seria possível 

haver a prática do delito de aborto do feto anencéfalo, uma vez que a Lei de Doação de 

Órgãos determina a morte cerebral como marco legislativo para se averiguar a morte de uma 

pessoa. Portanto, o próprio argumento sustentado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 54 

poderia sustentar a descriminalização do aborto até o terceiro mês de gestação.  

Em contrapartida, a autora do livro “Curso de bioética e biodireito”, Adriana Caldas 

Maluf defende: “Se a vida termina quando cessam as ondas cerebrais, se inicia quando por 

óbvio, tais ondas se iniciam, entretanto, tais ondas podem se iniciar entre a 8ª e a 20ª semana 

de gestação, pois tal fato ainda não está pacificado.” (MALUF, 2010, p. 87) 

Dito isso, percebe-se ser essencial que a biologia venha a completar as falhas jurídicas, 

portanto, é oportuno ressaltar o parecer de cientistas e do próprio Conselho Federal de 

Medicina no que tange a temática.  

Há aqueles que defendem o início da atividade cerebral no 3° mês de gestação, com a 

constituição dos hemisférios cerebrais, possibilitando a distinção entre a vida humana dos 

demais primatas. Nesta tese de Garcia-Velasco, é estabelecido que “o início da atividade 

cerebral, ao nível cortical superior, seria o sinal distintivo do puramente animal”. (GARCIA-

VELASCO apud FRANCO, 2010). O Conselho Federal de Medicinal corrobora desses 

argumentos no sentido de defender a interrupção voluntária da gravidez, por vontade da 

gestante, até a 12ª semana de gestação. O presidente do CFM, Roberto Luiz d´Avila, afirmou 

em nota no site do CFM: “Somos a favor da vida, mas queremos respeitar a autonomia da 

mulher que, até a 12ª semana, já tomou a decisão de praticar a interrupção da gravidez”. Os 

membros do Conselho Federal de Medicina entenderam que, até o período citado, segundo a 
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experiência médica,o embrião não tem sistema nervoso, e, portanto, não estabelece relações 

humanas, além de que após esse período existe um maior risco para a gestante.  

Em nota de apoio ao Conselho Federal de Medicina, o geneticista Eli Vieira, 

doutorando na Universidade de Cambridge, dispõe: “O cérebro não tem sua arquitetura básica 

formada no mínimo até o terceiro mês da gestação. Isso significa que o embrião não percebe o 

mundo, não tem consciência”. (VIEIRA, 2013). Complementa Eli Vieira, em seu blog:  

“Se a morte do cérebro é o critério médico que o Estado aceita para considerar o 

indivíduo humano como morto, o início do cérebro deve ser logicamente e 

necessariamente o critério para considerar o início do indivíduo, e não a 

fecundação..” (VIEIRA, 2013) 

A partir dessas teses e tendo como fundamento um critério biológico e racional de 

quando se inicia a vida humana, ratifica-se a tese do Conselho Federal de Medicina, uma vez 

que o sistema nervoso central estará formado somente após os três primeiros meses de 

gestação. Além disso, critica-se a posição de Barroso, pois, afirmar que o início da proteção 

jurídica se daria com a formação da placa neural significa estabelecer como vida humana 

qualquer processo biológico que venha a ocorrer com o feto. Aqui, procura-se compreender a 

vida humana merecedora de tutela jurídica não apenas com base nos processos morfológicos 

ocorrentes na gestação, e sim, a partir de uma estruturação do sistema nervoso.  

Legislação comparada  

É de extrema importância comparar legislações que permitem o aborto, a fim de 

mostrar os argumentos que sustentaram o processo de descriminalização.  A começar pelo 

vizinho Uruguai que, em 2011, determinou que toda mulher maior de idade tem direito a 

decidir sobre a interrupção voluntária de sua gravidez, durante as primeiras doze semanas da 

gestação. O processo de descriminalização se deu com base em uma necessidade sanitária 

(evitar as mortes causadas pelos abortos clandestinos), mas não pela ótica do direito das 

mulheres de decidirem sobre seu próprio corpo. Traçando um paralelo com o Brasil, a 

criminalização do aborto, além de ser incoerente até os três primeiros meses de gestação, 

como tem sido defendido neste trabalho, é uma situação alarmante de saúde pública, uma vez 

que milhares de mulheres morrem, anualmente, ao realizarem o aborto ilegal.  

A Suécia, por sua vez, é pioneira na defesa das liberdades individuais, sendo que o 

aborto, por livre vontade da gestante, é legalizado desde 1975. Até a 18ª semana, sem 

qualquer justificação, a mulher pode optar pela interrupção. O movimento feminista daquela 

época teve um grande peso no processo de descriminalização, lançando mão de protestos e 

discussões abrangentes, até que o tema fosse pauta do parlamento. Na sociedade brasileira, o 
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movimento feminista tem ganhado espaço. Mas o Congresso, extremamente conservador, vai 

na contramão da defesa das liberdades individuais, principalmente, às que se referem às 

mulheres.  

Convém ainda abordar sobre a despenalização do aborto nos Estados Unidos da 

América, partindo-se do pronunciamento da Corte de que a maternidade forçada é 

discriminação sexual.  Na decisão da Suprema Corte, em 1976, no caso Roe VS Wade, o 

direito ao aborto foi reconhecido como decorrência do direito à intimidade e baseou-se no fato 

de não haver norma constitucional alguma, a partir da qual pudesse ser subentendido que, 

dentro do termo pessoa, caberia a inclusão de fetos. O Estado americano passou a admitir o 

aborto até o término do primeiro trimestre de gestação, pelo livre arbítrio da mulher. Depois 

desse período, regulou-se a prática de forma que esteja relacionada à saúde da mulher. 

Por último, é interessante tecer alguns comentários acerca da legislação espanhola a 

respeito do delito de aborto, visto que um projeto de lei, em 2013, buscava restringir a 

permissão para a realização do aborto apenas em casos de estupro e de risco à saúde da 

mulher. Este projeto representaria um enorme retrocesso no país, tendo em vista que, em 

2010, foi aprovada a interrupção voluntária da gravidez por livre vontade da mulher até a 14ª 

semana de gestação. Manteve-se a permissão para a realização do procedimento até a 22ª 

semana, desde que a gestação possa comprometer a vida ou a saúde da gestante ou constatada 

malformação no feto, se certificada por dois médicos, bem como em caso de estupro até a 12ª 

semana. A reforma da lei, em 2013, propunha limitar a interrupção da gravidez em caso de 

risco à vida ou à saúde da mãe e em caso de estupro sempre que houvesse uma denúncia 

prévia à polícia. Todavia, a falta de consenso sobre o tema fez com que o governo espanhol 

recuasse, modificando a lei apenas no que toca a necessidade de consentimento dos pais 

quando a mulher tiver 16 ou 17 anos.   

Dito isso, é perceptível que mesmo em países mais liberais e que possuem uma 

legislação progressista referente ao delito de aborto, a discussão sobre a temática ainda é 

muito presente, cercada de argumentos morais e religiosos.   

Os critérios utilizados pelos países mencionados poderiam ser aplicados no Brasil. 

Todavia, não há interesse do legislador em mudar a lei, ignorando a questão da saúde pública 

e da autonomia reprodutiva da mulher enquanto direito fundamental. É por esse motivo que 

este estudo limitou-se a mostrar a contradição acerca do início à vida, com o objetivo de 

invalidar a lei vigente, utilizando-se do próprio ordenamento para isso.  

 Conclusão 
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Frente aos argumentos expostos neste trabalho, é perceptível a omissão do constituinte 

e do legislador no sentido de demarcação do início da vida humana, ocasionando em um 

embate doutrinário e legal a respeito de quando o feto deveria ter a proteção penal. Devido à 

influência religiosa no país, adotou-se a Teoria da Fecundação como marco do início à vida, o 

que, conforme citado pelo geneticista Eli Vieira, é puro determinismo genético, uma vez que 

se define um indivíduo somente por seus genes.   

Como foi apresentado, é de extrema incoerência defender que o início da vida humana 

se dá com a fecundação ou com a nidação, a partir do momento em que o próprio legislador 

entendeu que a morte ocorre com a cessação das atividades cerebrais.   

Partindo-se das considerações feitas, é ignaro defender a criminalização do aborto, 

alegando que a vida, desde a fecundação, é o bem supremo garantido pela Constituição. Além 

disso, é válido ressaltar que fere os demais princípios da Carta Magna o pensamento de que 

determinada opinião ou valor devam ser impostos a todos. Vivemos em um Estado plural e 

laico, sendo incabível um Direito Penal que puna mulheres por conta de motivos religiosos ou 

morais.   

Ademais, ao utilizar-se da Teoria da Atividade Neural, é de fundamental importância 

recorrer à biologia com a finalidade de estipular um marco temporal de início da atividade 

cerebral do feto, apto a tornar a vida intrauterina digna de proteção penal. Por isso, a tese do 

Conselho Federal de Medicina, bem como as proposições dos demais cientistas citados, 

devem ser um espelho de mudança na lei que criminaliza o aborto.  

Reafirma-se: a morte se dá com a cessação irreversível das funções do tronco cerebral, 

logo, o início da vida deve ser a partir da formação do sistema nervoso central, ou seja, na 12ª 

semana de gestação. Desse modo, é racional e coerente a descriminalização do aborto até o 

período supracitado, por vontade livre da mulher, respeitando verdadeiramente a autonomia 

reprodutiva feminina.  
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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo precípuo demonstrar de forma clara e precisa a 

necessidade de se garantir a todo e qualquer indivíduo a aplicação dos direitos fundamentais 

constitucionalmente assegurados, mesmo quando conflitantes com outros de mesma natureza. 

Para isso, foram introduzidos conceitos, bem como critérios de diferenciação entre regras e 

princípios, segundo o entendimento fixado por Robert Alexy, entendimento esse que explicita 

a obrigatoriedade de aplicação e proteção dos direitos fundamentais constitucionais, em razão 

de seu caráter principiológico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Constituição; Democracia; Direitos Fundamentais; Estado 

Democrático de Direito; Pluralismo; Discurso de ódio; Regras; Princípios. 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of the following article is to demonstrate in clear and precise fashion the 

necessity in ensuring every individual's application of contitutionally guaranteed fundamental 

rights, even when conflicting with others of the same nature. To do so, concepts have been 

introduced  as well as differentiation criteria between rules and principles, according to the 

understanding established by Robert Alexy, an understanding that explains the required 

application and protection of constitutional fundamental rights, because of its principiologic 

character. 

 

KEYWORDS: Constitution; Democracy; Fundamental rights; Democratic State of Law; 

Pluralism;Hate Speech; Rules; Principles. 

 

1 INTRODUÇÃO 
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Na atualidade se apresenta cada vez mais constante a existência de conflitos entre o 

direito à liberdade de expressão e os demais direitos correlacionados a privacidade e 

diversidade. Embora o Brasil tenha adquirido um status democrático em 1988, essa alteração 

política e jurídica no texto constitucional ainda não foi o suficiente para dirimir os desafios 

para se garantir o reconhecimento de sujeitos sociais que não correspondam ao padrão 

esperado por parte da população brasileira. A necessidade de se estabelecer um diálogo entre 

os atores sociais é inegável, mas, infelizmente, nem sempre possível, por isso, quando o 

desrespeito acontece na realidade social é função do Estado, por meio do seu ordenamento 

jurídico, assegurar que as pessoas tenham a sua dignidade respeitada.  

A democracia exige que os órgãos do Estado, notadamente do Poder Judiciário, 

possam fazer cumprir as prerrogativas a todos asseguradas pela Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (SOUZA, 2010). Os diversos movimentos sociais que dividem 

espaço na esfera pública brasileira precisam ter seus direitos respeitados mesmo quando 

conflitos surgirem no cotidiano de sua convivência, por isso nenhum terá direitos absolutos 

sobre os demais. Conciliar cidadãos de segmentos culturais, étnicos, religiosos, políticos tão 

distintos – dentre outras possibilidades que a dinâmica social pode apresentar – é um desafio 

para o Estado, tanto enquanto legislador, quanto como julgador de atritos entre sujeitos de 

diferentes direitos.  

Para assegurar a segurança jurídica e a justiça, valores primordiais da CR/1988, o 

jurista precisa estar atento a um contexto mais amplo e complexo do que a mera aplicação das 

regras estritas, como era proposto pelo positivismo. Para garantir o regime democrático e a 

diversidade que ele contempla, faz-se necessário o prévio estabelecimento de diferenças 

substanciais entre regras e princípios, para que assim se torne possível apresentar de modo 

satisfatório uma solução para os conflitos emergentes, de modo a otimizar os direitos 

fundamentais dos cidadãos brasileiros. Essa reflexão se apresenta de extrema relevância, eis 

que o crescimento exponencial da internet no Brasil tem trazido, além de mais acesso à 

informação, novos espaços de ofensas à pessoa humana.  

Para analisar essa nova situação trazida, principalmente, pela web, a presente pesquisa, 

decorrente de uma parceria entre uma pesquisadora voluntária integrante do Grupo de 

Iniciação Científica “Direito das Minorias” da Escola Superior Dom Hélder Câmara e uma 

pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Gestão de Políticas Públicas da Faculdade Milton 

Campos, pretende explicitar a atual e constante necessidade que um Estado Democrático de 

Direito tem de combater todo e qualquer discurso de ódio, como forma de se proteger a 

pluralidade e assim, consequentemente, a própria democracia. Sobre tal ponto, frisa-se que a 
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abordagem estabelecida entre o combate ao discurso de ódio e a necessidade de 

estabelecimento de critérios de aplicação e diferenciação de regras e princípios tem como 

objetivo precípuo a demonstração da impossibilidade de se negar integralmente a aplicação de 

um direito fundamental a um indivíduo em um caso concreto, ainda que esse esteja em 

conflito aparente com demais direitos constitucionalmente previstos.   

Este artigo baseia-se em metodologia bibliográfica, com ênfase na análise de acórdãos 

proferidos pelo STF que contemplem a aplicação de princípios conflitantes em casos 

concretos. Por fim, quanto à fundamentação teórica da pesquisa em questão, destaca-se a 

utilização dos trabalhos desenvolvidos por Robert Alexy, com ênfase em sua Teoria da 

Argumentação Jurídica, bem como dos artigos elaborados por Riva S. de Freitas e Matheus F. 

de Castro acerca da liberdade de expressão e discurso do Ódio. Também retrata a pesquisa 

desenvolvida pela aluna Júlia Cristina de Souza Soares como bolsista CNPq no ano de 2015 

no programa de iniciação científica da Faculdade de Direito Milton Campos, sob orientação 

da Profa. Luciana Cristina de Souza, como parte das atividades de uma das linhas de pesquisa 

do NEGESP, o Grupos de Estudo e Pesquisa sobre Direito e Sociedade Digital (GESD). 

 

 

2 DIVERSIDADE COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

A liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais assegurados em nossa 

Constituição de modo permanente. Logo, apresenta-se como um limite material à reforma dos 

dispositivos constitucionais, uma vez que, segundo o art. 60, §4º, V, da CR/1988, os direitos e 

garantias individuais são cláusulas pétreas. Embora não haja hierarquia entre os dispositivos 

constitucionais, a liberdade de expressão pode ser considerada como o direito pilar de todo e 

qualquer Estado Democrático, uma vez que a base da democracia é a participação, e essa só é 

possível quando se está em gozo da liberdade de expressão em seu aspecto de crença, 

pensamento, reunião, atividade artística e intelectual, etc.  Entretanto, mesmo apresentando-se 

como cláusula pétrea e direito base de toda democracia, a liberdade de expressão não pode ser 

considerada um direito absoluto, ou seja, o exercício da liberdade pode e deve ser limitado 

sempre que se apresentar como uma agressão ao núcleo de outro direito constitucionalmente 

assegurado. Como explica John Dewey: “A variedade é mais que o tempero da vida; é grande 

parte de sua essência, fazendo uma diferença entre o livre e o escravizado”. 

Considerando isso, pode-se afirmar que o discurso de ódio é contra a essência da 

verdadeira liberdade humana, que é fundada na pluralidade, eis que se resume a 
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desqualificação de uma pessoa em razão de seu pertencimento a um determinado grupo 

social, cultural ou religioso, com a finalidade de desconstruir a diversidade. Nesse sentido, 

tem-se que o discurso de ódio se apresenta como uma dupla ofensa: à pessoa especifica a 

quem o discurso foi direcionado e ao grupo respectivo que essa pessoa pertence. 

 Nos Estados Unidos a liberdade é posta como um direito preferencial em relação aos 

demais, desse modo o discurso de ódio dentro do território americano encontra-se protegido 

pelo direito à liberdade de expressão. De modo contrário, no Brasil, todos os direitos 

constitucionalmente previstos são igualmente válidos e relativos. Assim, percebe-se que o 

discurso de ódio apresenta-se como o limite da liberdade de expressão, de forma que esse não 

se encontra protegido pelo direito constitucionalmente assegurado de se expressar livremente. 

Dessa forma, percebe-se que, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, discursos racistas, 

xenofóbicos e antissemitas, dentre outros, apresentam-se como um abuso ao exercício do 

direito à liberdade e não possuem nenhum amparo constitucional, portanto, podem e devem 

ser combatidos nos termos estabelecidos pela lei.  

Um Estado Democrático de Direito é aquele que garante os direitos fundamentais a 

todo e qualquer indivíduo, promovendo canais de participação, proteção e inclusão das 

minorias. Nessa ótica, percebe-se que além de garantir a liberdade, uma verdadeira 

democracia deve proteger as minorias a fim de garantir a elas o igual direito de se expressar 

no aspecto jurídico, político, religioso, artístico e cultural. Tal proteção se faz por meio da 

emancipação cidadã de todos os brasileiros em condições de respeito e igualdade, pois é tal 

postura que “reflete o projeto constituinte do Estado Democrático de Direito brasileiro, por 

ser pautada sobre a legitimidade política”.
 
 

O discurso de ódio é um discurso intolerante, fere e agride grupos minoritários, ou 

seja, a partir do momento em que o Estado abre mão do papel de combater essa forma de 

intolerância, automaticamente torna-se responsável pelo enfraquecimento da pluralidade de 

ideias, crenças e opiniões, pluralidade essa que é a base fundamental de toda e qualquer 

democracia. Logo, pode-se observar que a vedação ao discurso de ódio é, acima de tudo, uma 

forma de se proteger a verdadeira liberdade em uma democracia que permite e garante a todos 

o igual direito de expressão em todos os aspectos referentes à vida pública e privada por meio 

da limitação do uso abusivo da liberdade.  

Após a explosão da internet e, consequentemente, das redes sociais tem sido mais 

intenso e constante o conflito entre diversidade e liberdade pessoal. Os dados a seguir 

descrevem essa realidade atual do Brasil: 
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I – Segundo o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança 

no Brasil (CERT.BR), no ano de 2016 ocorreram 647.112 incidentes que prejudicaram ou 

ameaçaram os usuários da internet no Brasil, um decréscimo em relação a 2014 e 2015, mas 

ainda um número alto para se poder considerar a web nacional segura 

(https://www.cert.br/stats/incidentes/); 

 

II - Segundo a ONG Safernet Brasil (http://new.safernet.org.br), o número de casos de 

revelação de “nudes” não autorizados diminuiu um pouco em 2016, mas os casos de 

cyberbullying cresceram, o que revela que ainda tem sido pouco profícuo o combate ao 

discurso de ódio no Brasil, e indicando a necessidade de a adoção de uma legislação mais 

severa, como o fez a Alemanha em 2017 (JORNAL DO BRASIL, Edição de 30 de junho de 

2017); 

 

III – Também de acordo com a Safernet, a situação brasileira é preocupante porque os 

principais temas frequentes nas manifestações pejorativas feitas via internet contra os direitos 

e a dignidade de outros cidadãos são: neonazismo, homofobia, intolerância religiosa, racismo 

e xenofobia (http://indicadores.safernet.org.br). 

 

Ante a inexistência de direitos absolutos, tem-se que nenhuma pessoa pode alegar a 

liberdade de expressão para abusar da condição de usuário da internet para ofender garantias 

asseguradas a outro cidadão, vez que a dignidade humana não pode ser retirada de outro ser 

humano (STAFFEN, 2016, p. 269). De modo abstrato todos os direitos seriam absolutos, mas 

sempre igualmente válidos e aplicáveis. Como demonstrado nas decisões que serão 

posteriormente apresentadas, a solução para o conflito entre liberdade de expressão e os 

direitos fundamentais decorrentes da diversidade deve ser construída em cada caso concreto, 

por meio da ponderação, ou seja, deve-se pesar de modo razoável e proporcional a adequação, 

necessidade e a importância de ambos os direitos no caso especifico a se solucionar. Mesmo o 

princípio da dignidade da pessoa humana não é absoluto (STAFFEN, 2016, p. 273), pois há 

componentes antropológicos e culturais variáveis que entram em sua composição.  

Portanto, para respeitar adequadamente os direitos fundamentais é fulcral ponderar em 

cada caso concreto antes de decidir, pois a cidadania plural, exigência do atual regime 

democrático, precisa ser resguardada pelo Estado (SOUZA, 2010). Assim se apresenta o 

entendimento atual do Supremo Tribunal Federal sobre algumas questões relativas ao dilema 

entre liberdade e diversidade, incluindo o debate acerca da privacidade como referência. 



 

 

 

176 

Como o direito “formula uma pretensão à correção” (ALEXY, 2009, p. 151), a ponderação se 

torna crucial para permitir que as normas jurídicas sejam aplicadas com o objetivo de 

assegurar a interpretação que solucione o caso concreto visando a preservar o espírito da 

Constituição, o equilíbrio entre os diversos direitos e a proteger o valor moral da justiça. Para 

Robert Alexy (2014), cuja teoria se explicará a seguir, o direito não pode servir como um 

argumento de injustiça. 

 

 

3 REGRAS E PRINCÍPIOS, SEGUNDO ROBERT ALEXY 

 

Antes da análise prática das decisões do STF acerca da aplicação de direitos 

fundamentais conflitantes em casos concretos, necessário se faz a conceituação, bem como a 

diferenciação de regras e princípios, para que assim se torne possível a compreensão do 

método de aplicação atualmente adotado pela mencionada instância superior. Conforme 

afirmado e demonstrado por Robert Alexy nos diversos estudos e pesquisas por ele realizadas, 

o direito resume-se a um sistema organizado de regras e princípios (ALEXY, 2014, p. 145), 

sendo tais espécies, portanto, integrantes do gênero comum denominado norma. Embora 

regras e princípios tenham diversas características em comum, tais espécies normativas não 

podem ser confundidas, eis que extremamente diversas no que tange ao modo de aplicação 

nos casos concretos. 

Sobre tal ponto, cumpre destacar que, conforme a teoria desenvolvida por Alexy, as 

regras e os princípios não se diferenciam de modo efetivo em razão dos critérios de 

generalidade, abstração ou fundamentabilidade, eis que, embora raras, existem regras que 

possuem grande grau de abstração, generalidade e fundamentabilidade, ao mesmo tempo em 

que existem princípios extremamente concretos e específicos. Dessa forma, sendo certa a 

inaplicabilidade de tais critérios para a realização de uma diferenciação efetiva, tem-se que o 

critério de diferenciação de regras e princípios mais eficiente e adequado reside no modo de 

aplicação de tais espécies nos casos concretos. 

Quanto ao referido modo de aplicação, as regras possuem como característica própria 

a utilização do método denominado subsunção, método esse que determina a aplicação da 

norma ao fato sob a forma de tudo ou nada, não havendo que se falar em pesos ou medidas. 

Tal método impede a aplicação de regras contraditórias em um mesmo caso concreto, eis que 

a aplicação de uma resulta, consequentemente, na exclusão da outra. Tendo as regras um 
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método de aplicação sob a forma de tudo ou nada, tem-se que essas, desde que existentes e 

válidas, apresentam-se como razões definitivas mesmo antes de serem aplicadas. 

Assim como as regras, os princípios possuem um modo de aplicação próprio, sendo 

esse denominado sopesamento. Tal método possui como característica específica a 

determinação de aplicação de princípios conflitantes em pesos diversos a depender das 

circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, tem-se que os princípios, ao contrário das 

regras, somente são considerados razões definitivas quando aplicados em um caso concreto, 

sendo todos, inicialmente, razões prima facie. 

Sobre tal ponto, há de se destacar que, diferentemente das regras, a aplicação de um 

princípio em um caso concreto não gera a exclusão, tampouco a invalidade dos demais 

princípios com os quais colidiu, podendo, portanto, em uma mesma circunstância serem 

aplicados princípios conflitantes em medidas diversas. Nesse sentido, percebe-se que o ponto 

fundamental de diferenciação de tais espécies normativas está no modo de aplicação dessas, 

sendo que os princípios se apresentam como a única modalidade de norma que permite, bem 

como necessita ser aplicada em medidas diversas a depender das circunstâncias do caso 

concreto. A partir de tal diferenciação, resta claro, bem como inequívoco que os direitos 

fundamentais assegurados em nossa CF/88 se apresentam sob a forma de princípios, não 

podendo, portanto, em hipótese alguma, serem integralmente negados em um caso concreto. 

Ressalta-se que o caráter principiológico dos direitos fundamentais lhes garante uma 

maior obrigatoriedade de aplicação, eis que o conflito entre esses se dá tão somente na 

dimensão do peso, sendo certo que todos os princípios serão aplicados, ainda que em medidas 

diversas, não havendo que se falar em exclusão ou invalidade dos que forem aplicados em 

menor grau de intensidade. 

Cumpre salientar que, embora extremamente importantes e essenciais, os direitos 

fundamentais aqui mencionados não se confundem com valores, eis que os primeiros se 

apresentam como mandados de otimização que determinam por meio de expressões deônticas 

a realização de um fim na maior medida possível, tendo, portanto, caráter normativo, 

diferentemente do segundo, que se apresenta tão somente como um critério axiológico para 

decisões políticas, não sendo, portanto, espécie do gênero norma.   

Conforme anteriormente mencionado, o método do sopesamento fora desenvolvido 

como forma de tornar possível e viável a aplicação em casos concretos de princípios 

fundamentais conflitantes. Tal método é composto por três subregras, quais sejam, adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito e vem sendo cada vez mais utilizado pelo 

STF na elaboração de suas decisões, especialmente se considerarmos que para Robert Alexy 
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princípios formais – como os que temos dispostos na CR/1988 – tem por função “otimizar” 

garantias fundamentais, ou seja, protegê-las mas na medida do que for possível, logo, não há 

direito individual que possa se sobrepor a outro (ALEXY apud TRIVISONNO, 2014, p. 13). 

 

 

4 SOPESAMENTO 

           

 A aplicação prática dos direitos fundamentais assegurados em nossa CF/88 ocorre, em 

regra geral, mediante o método do sopesamento, tendo em vista o caráter principiológico de 

tais normas, bem como a constante ocorrência de conflitos entre tais espécies normativas. 

Sendo certa a necessidade e importância de tal método para o deslinde dos atuais conflitos 

entre direitos fundamentais, faz-se necessária uma análise minuciosa acerca de tal técnica. 

           Primeiramente, há de se destacar que a hipótese de utilização de tal método resume-se 

tão somente à ocorrência de conflitos, ainda que meramente aparentes, entre princípios. Desse 

forma, uma vez inexistindo conflito de aplicação, o princípio pleiteado deverá ser 

integralmente aplicado, não havendo que se falar em pesos ou medidas gradativas. Restando 

clara a hipótese de utilização de tal método, passemos à análise das subregras que o compõe. 

         Conforme anteriormente afirmado, tal método é composto por três subregras, quais 

sejam, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A adequação refere-se 

ao modo lógico e efetivo que possibilita a aplicação de um princípio. Já a necessidade refere-

se ao meio adequado que se apresenta menos agressivo ao princípio colidente. Por fim, a 

terceira subregra denominada proporcionalidade em sentido estrito diz respeito ao juízo que 

informa o grau de importância da realização de um princípio em face de outro no caso 

concreto. Sobre tal ponto, frisa-se que quanto maior a importância da realização de um 

princípio em um caso concreto, maior restrição poderá sofrer o princípio colidente. 

       O exame da proporcionalidade em sentido estrito consiste em um sopesamento entre a 

intensidade da restrição ao direito fundamental atingido e a importância da realização do 

direito fundamental que com ele colide e que fundamenta a adoção da medida restritiva, sendo 

certo que a aplicação em maior intensidade de um não exclui ou invalidade o outro. Nesse 

sentido, tem-se que por meio da utilização das referidas subregras torna-se possível chegar a 

uma solução razoável e proporcional no que tange a conflitos entre direitos fundamentais, 

restando claro que a utilização de tal técnica exige grande fundamentação, bem como análise 

minuciosa das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto a se solucionar. 
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       As atuais decisões proferidas pelo STF em face de conflitos entre direitos fundamentais 

se deram mediante a utilização de tal método e, através da análise de alguns dos julgados 

proferidos, conclui-se pela existência de decisões em sentidos contrários em razão das 

peculiaridades de cada caso concreto, o que reforça a necessidade de construção das decisões 

de modo específico e fundamentado em cada caso a se solucionar. Isso é importante porque, 

como explica Robert Alexy, a injustiça extrema não é direito (TRIVISONNO, 2014, p. 140), e 

o que ocorre nos casos de discurso de ódio é, genuinamente uma ofensa aos valores inscritos 

na Constituição Cidadã brasileira. 

 

 

5 ANÁLISE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

  

 A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4815 declarou inconstitucional a 

proibição de publicação de bibliografias não autorizadas, tendo afirmado a preponderância da 

liberdade de expressão em relação à privacidade naquela situação especifica. Tal decisão 

considerou que, sob aquelas circunstâncias específicas, a prevalência integral do princípio da 

privacidade geraria uma restrição à liberdade de expressão de modo desproporcional e 

preventivo, sendo certo que a limitação prévia à liberdade de expressão em um Estado 

Democrático deve ser sempre excepcional. A excepcionalidade no que tange a limitação 

prévia à liberdade de expressão visa evitar a censura, que é expressamente vedada pela 

CR/1988, e se apresenta como uma restrição prévia de conteúdo em razão de sua classificação 

política, filosófica ou cultural. Neste caso específico, fora considerado que a restrição da 

liberdade de expressão em prol do direito à privacidade seria prejudicial ao regime 

democrático, ante a caracterização de limitação prévia à liberdade de expressão, limitação 

essa que no caso em questão não se apresou justificável. 

No mesmo sentido, na decisão proferida pelo STF em face dos embargos declaratórios 

no recurso extraordinário 443953, fora fixado entendimento de que a imunidade parlamentar 

material, que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão no exercício da 

função parlamentar, visa assegurar a fluência do debate público e , consequentemente,  a 

própria democracia,  não sendo, portanto,  passíveis de repressão judicial as ofensas pessoais 

proferidas no âmbito da discussão política, desde que  respeitados os limites fixados pela 

Constituição Federal. 
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Em sentido contrário, no Habeas corpus n. 82424/2003, a decisão do STF foi em prol 

de outro princípio e não da prevalência absoluta da liberdade de expressão em face dos 

demais direitos fundamentais colidentes. A questão discutida no respectivo habeas corpus diz 

respeito a possibilidade de publicação de livro cujo conteúdo revele ideias preconceituosas e 

anti-semitas. Aplicando a regra da ponderação, a Corte Constitucional pátria entendeu que os 

excessos cometidos em nome da liberdade de expressão se apresentaram nocivos ao regime 

democrático, visto que afetaram negativamente a pluralidade defendida pela CR/1988. Neste 

último acórdão a Corte Constitucional decidiu favoravelmente ao direito fundamental à 

diversidade assegurado em dispositivos como o art. 3º, IV e o art. 4º, II e VIII, além de outros 

no texto constitucional vigente. 

A partir das decisões da suprema corte acima mencionadas pode-se perceber que a 

jurisprudência atual não se apresenta unânime no que tange ao exercício da liberdade quando 

conflitante com outros direitos constitucionalmente assegurados. Essa situação advém, 

principalmente, do caráter principiológico dos direitos fundamentais assegurados em nossa 

CR/88. Segundo Robert Alexy (2005), todos os princípios a priori são razões prima facie, ou 

seja, incialmente, todos os princípios são igualmente válidos e aplicáveis, tornando-se razões 

definitivas somente quando aplicados efetivamente ao caso concreto.             

Dessa forma, percebe-se que jamais existirá uma solução prévia e unânime no que diz 

respeito ao conflito entre direitos fundamentais, uma vez que esses se apresentam sob a forma 

de princípios e, portanto, aplicam-se por meio do sopesamento, de modo que conflitos entre 

princípios em circunstâncias diferentes gerarão aplicações desses em medidas diferentes. 

Como Alexy ressalta que: “Os problemas da construção em regras se mostram de forma mais 

clara na questão das restrições a direitos fundamentais”, por isso a construção em princípios 

se esforça para corrigir os problemas gerados pela dogmática jurídica (ALEXY, 2014, p. 148; 

149). 

Embora não se possa afirmar a prevalência da liberdade perante os demais direitos 

fundamentais, deve – se atentar sempre ao fato de que sem a garantia da liberdade de opinião, 

crença, manifestação, dentre outros, os demais direitos fundamentais e a própria democracia 

encontram-se ameaçados, uma vez que a pluralidade só se faz mediante o exercício desse 

direito (SOUZA, 2010). Entretanto, faz-se necessário asseverar que a verdadeira liberdade 

também perpassa pela abdicação de parte dessa como forma de se proteger o direito do outro 

(SOUZA, 2015).  

Logo, como visto nas decisões acima apresentadas, a depender das circunstâncias do 

caso concreto a restrição da liberdade pode vir a ser o melhor modo de garanti-la, ao mesmo 
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tempo em que determinadas circunstâncias podem levar a uma necessidade de se optar pela 

liberdade em detrimento de outro direito constitucionalmente previsto, tendo sempre como 

objetivo precípuo a proteção da pluralidade e assim, consequentemente, da própria 

democracia.  

Nesse condão, percebe-se que a existência de decisões contrárias do STF no que 

concerne ao exercício da liberdade quando conflitante com outros direitos 

constitucionalmente assegurados é uma realidade que tende a permanecer, uma vez que  o 

caráter principiológico e não hierárquico dos direitos fundamentais assegurados em nossa 

CR/88 levam a impossibilidade de se afirmar a prevalência de um direito sobre outro de modo 

abstrato , e ,consequentemente, a necessidade de se pesar de modo razoável e proporcional a 

adequação, necessidade e a importância de ambos os direitos no caso especifico a se 

solucionar, de modo a construir para cada caso concreto uma solução específica. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Assim, conquanto a liberdade de expressão seja um direito individual primordial que 

deve efetivamente ser assegurado para o pleno exercício da cidadania pelos brasileiros, há de 

se considerar que a opção pelo regime democrático condiciona seu usufruto perante os demais 

concidadãos. Toda liberdade vivenciada em uma comunidade enfrentará reservas aos seus 

excessos para que se possa equilibrar os espaços social e individual. Se em algumas situações 

concretas a primordialidade é da liberdade, mesmo em detrimento da privacidade de outrem, 

em outras situações concretas ela deve ser restringida para o bem do Estado Democrático de 

Direito, em razão de ser este fundamentado no reconhecimento da diversidade. 

O principal desafio a ser enfrentado pelo Brasil enquanto Estado Democrático de 

Direito está em encontrar um equilíbrio, de modo a garantir o exercício da liberdade sem abrir 

mão do papel de impedir e punir todo e qualquer discurso de ódio que venha a agredir 

indivíduos e grupos minoritários devido ao seu enquadramento social, político, religioso, 

econômico, étnico, etc. O Estado Democrático de Direito não tolera o intolerante, visto que se 

coloca como garantidor dos direitos fundamentais a todo e qualquer indivíduo, sem distinção 

de raça, cor, sexo ou credo. Logo, no paradigma democrático tão importante quanto exercer a 

liberdade é exercê-la de modo a não agredir e excluir o outro. Desse modo, pode-se perceber 

que o exercício e a limitação à liberdade, quando equilibrados, são as principais ferramentas 

para o fortalecimento da pluralidade e, assim, consequentemente, da democracia.  
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Resumo: O mundo do trabalho vem historicamente sofrendo mudanças nas suas relações. 

Tais mudanças só objetivam assegurar as condições necessárias para a exploração e o lucro. A 

precarização do trabalho é uma triste realidade no Brasil. Este artigo pretende, além de trazer 

o debate acerca da consequência desta precarização para o trabalhador que exerce a função de 

cobrador dos transportes coletivos públicos urbanos na cidade de Belo Horizonte, também 

fazer uma abordagem intersetorial e interdisciplinar nas relações entre o poder público, 

empresa de ônibus, trabalhadores e usuários, objetivando minimizar a precarização do seu 

trabalho. 

Palavras-chave: Exploração; Precarização; Transporte; Trabalhador. 

Abstract: The world´s labor has historically undergone changes in its relations. Such changes 

are only intended to ensure the necessary conditions for exploitation and profit. The 

precariousness of work is a sad reality in Brazil. This article intends, besides bringing the 

debate about the consequence of this precariousness to the worker who performs the role of a 

collector of public urban public transport in the city of Belo Horizonte, also to make an 

intersectoral and interdisciplinary approach in the relations between the public authority, buss 

owners, workers and users, in order to minimize the precariousness of their work. 

Keywords: Exploration; Precariousness; Transport; Worker. 

Intersetorialidade e Interdisciplinaridade 

Com advento da política neoliberal no Brasil, é recorrente o discurso de flexibilização 

nas relações de trabalho, com o argumento de que é preciso atender às demandas do mundo 

“globalizado”, de modo que o trabalhador precisa ser polivalente para também atender às 



 

 

 

185 

demandas do capital, caso contrário, ele estará fora do mercado de trabalho, pois não 

preencherá os “requisitos” necessários para se manter empregado.  

O trabalhador, que agora passa a ser chamado de colaborador, vive constantemente 

sob essa pressão e com o medo de perder o emprego. Para os neoliberais, privatizar é a saída e 

público é sinônimo de sucateamento e corrupção. Haja vista os monopólios das empresas 

privadas de ônibus, que fazem o que querem para obter lucro, sem punição ou fiscalização 

adequada por um bom serviço prestado. Tal realidade leva os trabalhadores a se submeterem e 

passarem por condições constrangedoras e degradantes no ambiente de trabalho, tornando 

corriqueiros episódios, como o que se presenciou dentro de um ônibus em Belo Horizonte. 

Um trabalhador “cobrador” em seu local de trabalho protagoniza uma crise nervosa, perdendo 

completamente o controle emocional e colocando todos em situação de medo e impotência 

diante o ocorrido. Fruto de uma realidade prática imposta a esses trabalhadores e aos usuários 

do transporte coletivo urbano. 

Este artigo pretende apontar elementos que denotam qual a real situação desses 

trabalhadores, sob a luz da intersetorialidade e interdisciplinaridade e, ainda, propor uma 

solução que amenize a precarização do trabalho na vida dos mesmos.  

A intersetorialidade é apresentada por Inojosa (2001) como possibilidade de 

desenvolvimento social. Em seu artigo, ela desenvolve, entre outros pontos, a ideia do projeto 

político transformador e discorre sobre o planejamento em políticas públicas como processo 

participativo, mobilização e atuação em rede. 

Mais especificamente sobre a rede de compromisso social, a autora apresenta essa 

ideia como forma de articular ações que estão isoladas em setores ou organizações com o 

objetivo de resolução de problemas e, para tanto, a configuração de uma liderança de visão 

ampla é imprescindível. Portanto, “trata-se de uma verdadeira rede de compromisso, na qual 

instituições, organizações e pessoas se articulam em torno de uma questão da sociedade, 

programam e realizam ações integradas e articuladas, avaliam juntos os resultados” 

(INOJOSA, 2001, p. 108). 

Em dois projetos de enfrentamento à pobreza, o Programa BH Cidadania, de Belo 

Horizonte (MG), e a estratégia de inclusão social, de São Paulo (SP), Bronzo (2010) identifica 

noções de intersetorialidade, autonomia e território no implemento dessas políticas. Nesse 

caso, ater-se-á ao que a autora identificou nos dois projetos como gestão intersetorial. 

A autora identificou o esforço para se efetivarem as políticas de inclusão do ponto de 

vista da intersetorialidade, em que atores e setores diferentes foram envolvidos na ação. No 
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entanto, há muito a ser feito junto a essa rede quando o assunto é efetividade. Ela aponta que 

“a fragilidade da capacidade institucional é um elemento inibidor da viabilidade do desenho 

da estratégia, pautado por uma gestão flexível e coordenada entre vários atores 

governamentais e não governamentais” (BRONZO, 2010, p.153). Essa estratégia de ação 

intersetorial necessita avançar nos processos de negociação entre os atores. Segundo Bronzo 

(2010), “isso pode tornar mais complexa a elaboração e implementação de ações” (BRONZO, 

2010, p.153). 

Ainda, nesse estudo, a necessidade do enfoque multidimensional sobre pobreza é 

apontado por Bronzo (2010), na qual as carências materiais e as alterações psicossociais 

formulam uma dupla condição de pobreza. Essa abordagem reconheceria a heterogeneidade 

da realidade, podendo, assim, propiciar uma rede de serviços capaz de atender as 

diferenciadas demandas e de forma intersetorial. 

A interdisciplinaridade pode ser compreendida pelo olhar Thiessen (2008) que aponta 

esta como um fenômeno gnosiológico e metodológico, no qual se reconhece o seu caráter 

interativo entre ideias e coisas, possibilitando uma visão do contexto em que “conceitos e 

teorias estão conectados entre si” (THIESSEN, 2009, p. 552). Por outro lado, Mangini e 

Mioto (2009) apontam a apropriação do conceito de interdisciplinaridade pelo capital, a fim 

de formar o trabalhador multifuncional e polivalente, que aumenta a produção, e ainda 

sequestra a subjetividade destes pela construção do seu sentimento e da sua imagem como 

parte integrante da empresa enquanto funcionário. 

Thiessen (2009), em seu artigo, aponta dois grandes enfoques da interdisciplinaridade: 

A discussão sobre a temática da interdisplinaridade tem sido tratada por dois grandes 

enfoques: o epistemológico e o pedagógico, ambos abarcando conceitos diversos e 

muitas vezes complementares. No campo da epistemologia toma-se como categorias 

para seu estudo o conhecimento em seus aspectos de produção, reconstrução e 

socialização; a ciência e seus paradigmas. Os métodos como mediação entre sujeito 

e sociedade. Pelo enfoque pedagógico, discutem-se fundamentalmente questões de 

natureza curricular, de ensino e aprendizagem (THIESSEN, 2009, p. 545). 

Dessa forma, a interdisciplinaridade possibilita a leitura das várias especialidades, 

alinhando as disciplinas e ligando saberes com a finalidade de alcançarem um objetivo. A 

situação do trabalhador do transporte urbano, mais especificamente dos trocadores, pode ser 

uma episteme a ser observada com enfoque interdisciplinar, ligando de forma descentrada as 

áreas da psicologia do trabalho, ergonomia, direito, educação, política, saúde, segurança 

pública, dentre outras com vista à resolução de problemas. 

Morin (2005), ao discorrer sobre razão fechada e razão complexa, corrobora, de forma 

incisiva, a interdisciplinaridade assim pensada. Compreendemo-la, portanto, como algo que 
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vai além de um elo entre disciplinas, mas como algo que pressupõe uma mudança de 

paradigma: 

A razão fechada era simplificadora. Não podia enfrentar a complexidade da relação 

sujeito objeto, ordem-desordem. A razão complexa pode reconhecer essas relações 

fundamentais. Pode reconhecer em si mesma uma zona obscura, racionalizável e 

incerta. A razão não totalmente racionalizável (...). A razão complexa já não concebe 

em oposição absoluta, mas em oposição relativa, isto é, também em 
complementaridade, em comunicação, em trocas, os termos até ali antinômicos: 

inteligência e afetividade, razão e desrazão. Homo já não é sapiens, mas sapiens 

demens (MORIN, 2005, p.168). 

O capital e as relações de trabalho. 

Retomando Mangini e Mioto (2009), percebe-se sua preocupação em desatar o nó 

dado pelo capital ao tomar para si o conceito de interdisciplinaridade. Elas afirmam que, 

paralelo aos movimentos sociais, os empresários incorporam em suas agendas esse conceito 

remodelado em que enfatizam que:  

[...]o trabalhador deve desenvolver um conjunto de competências e habilidades que 

lhe garantam um posto de trabalho. Na lógica das competências, o trabalhador é 

responsabilizado pelo sucesso ou fracasso de sua trajetória educacional e 
profissional (MANGINI; MIOTO 2009, p. 212).  

Marx e Engels (1987) transcorrem sua análise apontando a relação que o capital 

exerce sobre a sociedade, numa perspectiva de dominação e subordinação: “As ideias da 

classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe que tem a força 

material na sociedade é, ao mesmo tempo, a sua força intelectual dominante” (MARX; 

ENGELS, 1987, p.62). 

O presente estudo terá como eixo norteador a Precarização do Trabalho do ponto de 

vista do trabalhador, que, por sua vez, está inserido em um mundo do trabalho da lógica do 

capital, que exerce a todo instante a dominação intelectual e material desse trabalhador. 

Com a era tecnológica de produção, a reestruturação produtiva manteve as tradicionais 

relações de trabalho, nas quais o desemprego e a precarização das condições de trabalho são o 

padrão de acumulação de capital. Nesse contexto, a política neoliberal avança com o discurso 

de globalização e desenvolvimento, revelando mais forte a velha tendência do processo de 

produção capitalista, quando intensifica a produtividade do trabalho vivo e potencializa a um 

nível mais elevado a exploração do trabalhador. 

Para Paulo Wünsch (2013), o Brasil inseriu-se no processo de mundialização do 

capital, a precarização é um dos componentes do que ele chama de complexo de 

reestruturação produtiva. Nessa lógica, o Estado transformou seu papel e agora assegura 

maior liberdade do capital, assegurando o recorte neoliberal, fragilizando a resistência dos 

trabalhadores e contribuindo para a sua submissão. 
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A força de trabalho transforma-se em mercadoria, com a qual o trabalhador negocia 

mediante quem detém os meios de produção como sendo o seu único bem. Nesse processo, as 

dimensões objetivas e subjetivas do trabalho ficam de posse do capital e o trabalhador que 

precisa vendê-las submete-se como reitera o autor (WÜNSCH, 2013, p. 75): “A existência de 

“trabalhadores livres” refere-se apenas àqueles que somente têm sua força de trabalho 

(capacidade física e intelectual) e necessitam vendê-las para sobreviver”. 

A precarização do trabalho traz em seu bojo a subordinação dos trabalhadores aos 

baixos salários, as perdas de direitos trabalhistas, a extensão da duração de trabalho, a captura 

da subjetividade dos trabalhadores ao incorporarem a lógica de colaborador e parte 

constitutiva da empresa, os assédios em controles de qualidade e as metas de produção e 

relações de trabalho unilaterais promovidas pela terceirização. O controle desse ser humano 

chamado trabalhador acontece de forma inconsciente por ele e alienada: 

[...] sob o capitalismo, o trabalhador não se satisfaz no trabalho, mas se degrada; não 

se reconhece, mas se nega [...]. Desse modo, a alienação, como expressão de uma 

relação social fundada na propriedade privada e no dinheiro, apresenta-se como 

‘abstração da natureza específica, pessoal’ do ser social que ‘atua como homem que 

se perde de si mesmo, desumanizado’ (ANTUNES, 2005, p. 70-71). 

 

Cenário da precarização do trabalho dos cobradores de ônibus. 

Partindo dessas considerações levantadas, a ideia aqui é voltar o olhar para o trabalho 

dos cobradores de ônibus urbanos da cidade de Belo Horizonte, seus contextos e 

características. Um dos principais meios de transporte coletivo da população urbana no Brasil 

é o ônibus, usado como deslocamento para a realização de várias atividades cotidianas de 

trabalho, interação, necessidades básicas e lazer. Nesse sentido, pode-se dizer que as 

condições de trabalho de motoristas e cobradores não só fazem parte como afetam 

diretamente a vida dos centros urbanos em termos de qualidade e desenvolvimento, sendo 

consenso que um dos maiores fatores do estresse contemporâneo é o trânsito. Motoristas e 

cobradores estão diretamente inseridos nesse contexto, sujeitos às condições de tráfegos e vias 

e, fora todas as outras intempéries que permeiam a profissão, só por aí já mereceriam um 

olhar atento acerca de sua saúde e integridade física e psicológica. 

Uma pesquisa do DIEESE que mostra como se distribui o cálculo dos valores de 

tarifas de ônibus das capitais brasileiras destaca a força de trabalho como o principal custo dos 

valores (figura 1), porém neste mesmo estudo aponta que o número de motorista de ônibus 

contratados aumentou em detrimento ao número de cobradores e fiscais (figura 2). Isto  

aponta  o acúmulo de função exercida por um motorista de ônibus, o que acarreta problemas 
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de saúde e stress para este trabalhador, além da supressão do posto de trabalho dos 

cobradores.   

Figura1 – Itens de custos que compõe a tarifa do transporte público urbano nas 

capitais brasileiras. 

 

Figura2 – Participação relativa de fiscais e cobradores x participação relativa de 

motoristas - Brasil 20016 – 2014 

 
O meio ambiente em que um indivíduo executa uma determinada tarefa remunerada 

vai definir a sua situação de trabalho. Ao se pensar a forma do cumprimento das atribuições 

de uma categoria, vários fatores precisam ser levados em conta. No caso de cobradores e 

motoristas de ônibus urbanos, ocorre uma situação peculiar, em que dois locais públicos se 

interpõem: o trânsito, onde são se realizam contínuos deslocamentos com destinos pré-

estabelecidos; e o ônibus, veículo onde as pessoas são levadas e trazidas. A articulação desses 
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espaços e da realidade em que acontecem vai apontar em que medida podem-se efetivar os 

objetivos do ofício e o que pode ser feito para que sejam atendidos de maneira mais eficiente.  

De acordo com Ilda (2005, p. 142), “o espaço de trabalho é um volume imaginário, 

necessário para o organismo realizar os movimentos requeridos durante o trabalho”. Aspectos 

como psicologia ambiental e do trabalho, ergonomia e antropometria são os parâmetros 

utilizados para definições de maior assertividade e adequação. Sendo que para uma análise 

mais pontual das condições, de satisfação ou penosidade, na atividade específica dos 

cobradores, alguns aspectos, como o posto de trabalho, as posturas forçadas, as exigências 

físicas e os movimentos repetitivos, a carga de trabalho, os ruídos, as vibrações e a 

temperatura, devem ser olhados mais amiúde.      

Por posto de trabalho, entende-se o ambiente onde estão dispostos os equipamentos e 

os instrumentos necessários para a realização de uma atividade e que têm influência no 

conforto, segurança e desempenho do trabalhador. No caso dos cobradores de ônibus, esse 

espaço compreende, de maneira direta, a poltrona, a bancada com caixa/cofre e a catraca. Em 

termos de qualidade ergonômica, que é a boa interação entre usuário e objeto, no que tange à 

adaptação antropométrica e facilidade de uso, pode-se dizer que comumente muito se deixa a 

desejar. Segundo o item 38 e subitens da NBR 15570 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (2009), que trata dos postos de comando e cobrança:  

As poltronas para os operadores (motorista e cobrador) devem ser anatômicas, 

reguláveis, estofadas ou ventiladas, adequadas a aplicação de cada caso, 

minimizando o seu desgaste físico e mental. Em veículos com cobrador, sua poltrona 
deve ter apoio para os pés e apoios laterais para os braços, sendo o do lado de acesso 

do tipo basculante, podendo ser instalada sobre patamar de 150 mm a 450 mm 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009, p. 48).  

 

Na realidade, quase nunca esses critérios são atendidos, ou por equipamentos fora dos 

padrões mínimos exigidos, ou pela falta de manutenção constante que garanta o pleno 

funcionamento. 

Outro ponto a ser observado é a carga de trabalho, que vem a ser o resultado das 

relações entre a capacidade de enfrentamento e desempenho do trabalhador e as exigências da 

atividade. Cobradores fazem parte de um grupo profissional que está exposto a uma carga 

horária diária de 08 a 12 horas, em turnos diurnos e noturnos. O ritmo de trabalho é intenso e 

em horários de pico sofrem pressão emocional e estresse, seja pelo grande fluxo de pessoas, 

seja pela responsabilidade do dinheiro no caixa, ou mesmo pela precariedade dos 

maquinários, como a catraca e a máquina eletrônica de (passar o) cartão / BH BUS. Essas 

condições de adversidade e sobrecarga no sistema físico e psicológico acabam por impactar 

de maneira concreta sobre o corpo do trabalhador na forma de dores, tendinites, irritabilidade, 
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desatenção e uma gama de outros males. Tanto para os cobradores quanto para os motoristas 

de ônibus o cenário da sobrecarga de trabalho e fadiga é o mesmo, utilizando dados da 

Fundação Getúlio Vargas, FARIA (2013) apresenta um dados em seus estudos sobre estes 

trabalhadores que merece destaque, ela afirma: “47% dos motoristas que percorrem longa 

distância afirmam já ter dormido ao volante, 50% dos motoristas apresentam sintomas de 

distúrbios relacionados ao sono, 57% dos motoristas trabalhavam mais de sete horas/dia, 12% 

trabalhavam nove horas/dia e 11% por mais de dez horas/dia com poucas pausas.  A fadiga 

atinge 53% dos motoristas” (FARIA, 2013, pag. 9).    

Quando se pensa na questão do trabalho itinerante como o dos cobradores, alguns 

aspectos, como ruídos, vibrações e temperatura passam a ter grande relevância e impacto 

direto sobre a saúde. O ruído em um ambiente de trabalho é um dos riscos mais comuns e 

identificáveis, no entanto é aceito muitas vezes como uma situação que "faz parte" e sobre a 

qual não há muito que se fazer, pois, embora traga danos significativos ao trabalhador, estes 

só serão perceptíveis em médio e longo prazo. As vibrações de corpo inteiro, movimentos 

oscilatórios que ocorrem quando o corpo se apoia sobre uma superfície vibrante, têm um 

limite estabelecido pela ISSO- 2631 de oito horas diárias, tempo este que é comumente 

superado. A temperatura média de 27ºC que deveria garantir o conforto sofre constantes 

variações, gerando inquietação, alteração de humor, irritabilidade e agressividade, interferindo 

no desempenho das tarefas e trazendo desatenção e sonolência. 

Todos esses aspectos citados de inadequabilidade dos postos de trabalho e dos 

processos produtivos, posturas forçadas, movimentos repetitivos de diversos membros do 

corpo, posições antiergonômicas, jornadas extenuantes, levam a um cenário em que a 

precarização faz-se cada vez mais presente. E tudo isso somado a uma atividade que lida 

diretamente com o público, da qual se espera dedicação, atenção e cortesia. 

Em Belo Horizonte, essa realidade não é diferente. Condições de trabalho adversas, 

descaso, pressão e preocupação com a extinção de cargos e até da própria categoria é uma 

constante na rotina desses trabalhadores. De acordo com o Sindicato das Empresas de 

Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH), a frota em operação em maio de 

2016 era de 2.947 ônibus, gerida por 40 empresas que operam 341 linhas e que realizam 730 

mil viagens mensais, percorrendo 14 milhões de quilômetros. O número de passageiros é 

estimado em 36 milhões de usuários todo mês. Segundo o regulamento da BHTrans, a idade 

média da frota não pode passar de 5 anos e o limite para os veículos é de 10 anos.  
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Soma-se a estes dados um elemento preponderante para este cenário complexo de 

desgaste dessa força de trabalho, a faixa salarial destes trabalhadores. O DIEESE aponta 

(Figura3) que estes estão concentrados nas menores faixas salariais: 

Figura3 – Evolução do emprego formal e da remuneração média , dos trabalhadores 

do setor de transporte coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região 

metropolitana, por faixa de remuneração em dezembro – Brasil – 2014. 

 

 

 

Comitê Gestor como uma proposta de ação intersetorial. 

Toda essa engrenagem do Capital para obter lucro propicia amarrações nem um pouco 

ortodoxas, passíveis de serem encontrados em muitas cidades projetos de lei vigorando, como 

o PL 1881 de 2016, aprovado na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, vetado pelo atual 

Prefeito, que pretendia extinguir o cargo do cobrador de ônibus, com a argumentação de que, 

com a existência da bilheteria eletrônica, não se faz desnecessária a presença do cobrador do 

transporte coletivo. Tal veto deu-se em razão da forte pressão exercida pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte, através de manifestações na porta da 

Prefeitura, contando também com o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT). 

A Câmara dos Deputados que poderia propor ações em defesa do emprego, 

estranhamente arquiva ainda na Comissão e Transportes o P 5.327/13 que impõe a sanção de 

multa para a empresa de ônibus na qual o motorista acumule também a função de cobrador, 

ressaltando que o projeto também incluía como infração gravíssima a dupla função.  
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O interessante é a argumentação do relator da Comissão, Deputado Washington Reis 

(PMDB-RJ): “Se decidirmos pela obrigatoriedade da presença do cobrador, poderíamos 

onerar a tal ponto o custo da tarifa que inviabilizaria a prestação do serviço em certas 

circunstâncias” (AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2015). 

Tal argumentação dilui-se quando se observam exemplos em muitas cidades do Brasil, 

dizendo o contrário, como: Cuiabá; Curitiba; Caxias do Sul; Diadema; Maringá, que já 

aprovaram leis que proíbem o exercício da dupla função, por entender que, além de causar o 

desemprego em massa da categoria, poderia potencializar a precarização das condições de 

trabalho, de modo que eles poderiam se submeter à adversidade de um modelo de exploração 

cada vez mais desestruturante do próprio ser. 

Para tanto, propõe-se um “Comitê Gestor de Transporte Público em Belo Horizonte”. 

Tal comitê , com formatação e ações interdisciplinares, teria a participação das empresas, do 

poder público, da organização de classe dos trabalhadores no transporte público de Belo 

Horizonte e também dos seus usuários. Esse comitê teria a função de preventivamente pensar 

ações para um bom funcionamento do serviço, de forma articulada e planejada. Atuando 

diretamente nas questões apontadas neste artigo, como as condições degradantes do trabalho 

dos cobradores. Nele seriam discutidas e implementadas ações nas áreas de saúde do 

trabalhador, psicologia do trabalho, educação e direito. 

A educação e ações de proteção e amparo desses trabalhadores seriam as grandes 

norteadoras do trabalho desse comitê, pensadas interdisciplinarmente, objetivando engendrar 

áreas distintas, propiciando trocas de saberes, contribuindo no pensar as alternativas para um 

bom funcionamento do referido serviço prestado à sociedade, porém tendo o trabalhador 

como elemento fundamental para esse processo contínuo de ação e reflexão. 

A Educação nesse comitê objetivaria proporcionar e estimular um debate para a ação 

mais racionalizada no trabalho dos trocadores, com vistas a fortalecer as estratégias de 

resistência e intervenções mais ampliadas por parte dessa categoria. Para tanto, seria 

organizado e implementado um programa, com foco na meta de avançar nos estudos políticos 

e sociais desses trabalhadores do transporte, o qual seria orientado por uma proposta que 

prescinde a procura de soluções com base nos conteúdos estudados. 

O programa atuaria em dois eixos complementares: um com foco no ambiente de 

trabalho do transporte urbano (chão de fábrica), por meio do qual refletiria a reestruturação 

produtiva, a organização do local de trabalho, às características da urbanização e a 

modernidade e seus impactos em seu trabalho, a formação da classe, a negociação coletiva, o 

Capital x Trabalho, tendo o sindicato como ferramenta desse processo. O outro eixo seria 
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caracterizado pela conscientização, sendo aprofundado o conceito de cidadania e da 

importância da participação desses trabalhadores na construção e gestão de políticas públicas, 

visando sempre ao desenvolvimento local. 

O referido comitê também poderia contribuir de forma significativa para a proteção e 

o amparo desses trabalhadores, com total observância do ordenamento jurídico brasileiro. 

Fazendo valer a legislação trabalhista, conquistada pela luta dos trabalhadores e 

trabalhadoras, tem-se a garantia da proteção do empregado, parte hipossuficiente na relação 

de trabalho, de modo a determinar, no ordenamento jurídico pátrio, diversos direitos e 

garantias visando proteger o trabalhador. 

Nery Júnior (1996, p.43) ensina que “dar tratamento isonômico às partes, significa 

tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas 

desigualdades”. Nesse sentido, o trabalhador recebe um tratamento diferenciado por parte do 

legislador brasileiro, de modo que possa usufruir da proteção legal necessária em razão da sua 

condição hipossuficiente na relação de trabalho. 

Cesarino Júnior (1977) quando discorre sobre o “In dubio pro operario”, ou seja, 

sobre o decidir em favor do trabalhador, beneficiando-o por ser a parte mais fraca da relação 

jurídico-processual, nos revela a necessidade do equilíbrio de forças entre estes atores: 

Na dúvida, isto é, quando militam razões pró e contra, é razoável decidir a favor do 
economicamente fraco, num litígio que visa, não satisfazer ambições, mas a prover às 

necessidades imediatas da vida. Isto é humano, isto atende ao interesse social, ao 

bem comum. Nada tem de ousado, ou de classista. Classista seria sempre decidir a 

favor do empregado, com dúvidas ou sem dúvidas, com a lei, sem a lei ou contra a lei 

/.../ assim, o elemento ético-social, concretizado na tutela razoável do trabalhador, 

contribui para uma solução humana e justa (CESARINO JÚNIOR, 1977, p. 533). 

No comitê, a saúde do trabalhador seria um elemento preponderante, pois, como se 

viu, as consequências da prática de trabalho desses trabalhadores causam uma série de danos a 

sua saúde. Esses trabalhadores têm atendimento regular de prevenção? Possuem atendimento 

psicológico para lidar com toda complexidade presente em sua atividade laboral?  

 Desse modo, poderiam ser tomadas decisões e proferidos direcionamentos pautados 

na segurança jurídica, com total observância dos princípios basilares do direito do trabalho, 

dentre eles, o princípio da proteção do trabalhador, da condição mais benéfica, da aplicação 

da norma mais favorável, da primazia da realidade sob a forma, dentre outros. 

Considerações finais: 

Diante de todo exposto, pode-se perceber como esses trabalhadores, no caso, os 

cobradores dos transportes coletivos urbanos de Belo Horizonte, vêm sofrendo completo 



 

 

 

195 

descaso por parte do Estado. Todas as funções exercidas pelo homem são dignas de respeito e 

apresentam significativa contribuição para a construção e desenvolvimento social. 

 Neste artigo, apontaram-se elementos que compõem a realidade de um trabalhador 

peculiar, diferenciado, o qual é essencial para o funcionamento adequado dos transportes 

públicos coletivos. Além de todo o estresse e carga de trabalho exaustiva, fatores estes 

amplamente expostos no decorrer do presente artigo, mais absurdo ainda seria cogitar a ideia 

de extinguir essa função, atribuindo suas responsabilidades ao motorista do ônibus. Pois desta 

forma, além de todas as implicações que já se colocam para os trabalhadores que perderiam 

seus postos de trabalho, teríamos sobrecarga e riscos para o motorista que passaria aacumular 

a função de cobrador. 

 Se para aquele que dirige veículo automotor faz-se necessária completa concentração 

no trânsito e em seu deslocamento, imagine pensar em desviar esse foco para acumular a 

função de controlar a entrada e saída dos passageiros mediante pagamento. É muito 

importante que sejam repensadas as estratégias que busquem proteger esses trabalhadores, de 

modo que o ambiente de trabalho seja um local tranquilo, saudável e que promova a qualidade 

de vida do trabalhador. 

 Nesse sentido, certamente um “Comitê Gestor do Transporte Público de Belo 

Horizonte” poderia atuar de forma assertiva, buscando melhorar as condições de trabalho 

desses empregados, de modo que os conceitos basilares da sua atuação sejam atitudes 

pautadas na valorização da vida, do respeito, da promoção do bem-estar social e da dignidade 

da pessoa humana. A que se pensar que poderia ser uma prática que romperia com o senso 

comum e ações pragmáticas, ampliando as intervenções políticas por parte desses 

trabalhadores. 

O comitê teria como característica principal: dar respostas e direcionamentos para os 

principais problemas dessa categoria, fortalecendo a cultura do diálogo, propiciando por parte 

do poder público maior fiscalização das empresas e da qualidade dos serviços e do trabalho 

exercido e prestado aos usuários. Em razão disso, ele teria uma forte ligação com as ações de 

formação política com foco preciso na atuação efetiva desses trabalhadores em todas as 

relações estabelecida em seu labor. 
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Resumo: Esta pesquisa teórica e de campo foi desenvolvida pelo Núcleo de Estudos sobre 

Gestão de Políticas Públicas (NEGESP) e teve por objetivo avaliar qualitativamente os 

impactos da reforma do aparelho do Estado no cenário pós-1988 a partir da teoria da 

resiliência estatal desenvolvida por SOUZA como seu recorte epistemológico. Utilizando o 

método jurídico-compreensivo de investigação científica verificou o nível de informação 

adequada para a participação democrática dos brasileiros por meio do estudo de caso sobre o 

Conselho de Cidadãos da Previdência Social e analisou a intervenção do Estado junto às 

pessoas jurídicas por meio da descrição do instituto do compliance.  

Palavras-chave: Administração Pública; Constituição; Estado; Regulação estatal; Sociedade 

civil 

Abstract: This research developed theoretically and in the field by Nucleus of Studies on 

Public Policies Management intended to evaluate qualitatively the impacts of State structure 

reform in after 1988’s scenery considering as its epistemological perspective SOUZA theory 

about State resilience. Using the legal-comprehensive method of scientific inquiry, we 

verified the level of proper information needed to Brazilians political participation studying 

the Social Security Citizens Board and analyzing Government intervention in corporations’ 

routine describing the compliance institute. 

Keywords: Civil society; Constitution; Public management; Government regulation; State 

Introdução 

A maior participação cidadã no processo de tomada de decisões do Poder Público é 

crucial para o modelo democrático que se instaurou a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Chamada de Carta Cidadã, esse documento jurídico retratava o cenário de 

transformação no Brasil, que, segundo o Professor Leonardo Avritzer, tornou-se mais 

propício às práticas participativas (AVRITZER, 2008, p. 44). O contexto nacional de 

redemocratização e as duas décadas seguintes à entrada em vigor dessa norma constitucional 
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remodelaram as relações sociais e políticas entre dois importantes atores: Estado e Sociedade 

civil. As gerações nascidas após a ditadura e aquelas que a conheceram e lutaram em prol do 

regime democrático contribuíram para formar um novo conjunto de cidadãos, cuja atuação 

política perante o processo de tomada de decisões de interesse público de tornaram mais 

deliberativas e participativas, pois visavam a assegurar direitos fundamentais recém 

conquistados 

O aparelho do Estado começou uma trajetória gradativa de mudança dos seus 

mecanismos burocráticos pra convertê-los em novos instrumentos participativos oferecidos 

pelos órgãos governamentais, que se estruturariam como instituições abertas à atuação cidadã: 

“Por instituições participativas entendemos formas diferenciadas de incorporação de cidadãos 

e associações da sociedade civil na deliberação sobre políticas” (AVRITZER, 2008, p. 45). A 

esse fundamento político e constitucional de necessidade da inserção dos cidadãos nas 

decisões estatais, de modo a melhor adequar as decisões na seara das políticas públicas às 

suas necessidades reais, denomina-se resiliência estatal (SOUZA, 2014), e esta pesquisa 

empreendida pelo Núcleo de Estudos sobre Gestão em Políticas Públicas (NEGESP) do 

Mestrado em Relações Sociais e Econômicas da Faculdade de Direito Milton Campos voltou-

se à sua análise e descrição. 

 Como, lentamente, deve ser promovida a mudança na ideologia democrática com o 

intuito de aproximar mais a promessa constitucional e a realidade cotidiana, e assim romper a 

herança de poder autoritário, é preciso oferecer espaço político para as diversas manifestações 

cidadãs. A coação física que ocorreu em diversas ocasiões para tentar inibir reações contrárias 

de grupos sociais em situação de cidadania subalterna (OLIVEIRA, 1997, p. 31) opõe-se à 

concepção da resiliência estatal. A violência com que muitas manifestações sociais ainda são 

contidas é uma prova os cidadãos brasileiros a cada geração demandam maior abertura do 

Estado para que possam se exercer direitos ativos na gestão pública, mas o aparelho estatal 

não acompanhou em sua estrutura de funcionamento as necessidades técnicas e políticas para 

o funcionamento adequado e equânime do regime democrático previsto na Constituição 

Federal de 1988.  

 E diante da marcante presença dessa ideologia democrática na seara política brasileira, 

é essencial começar a aprofundar logo o debate a esse respeito, pois o processo de 

densificação das garantias constitucionais provavelmente levará, ainda, algumas gerações de 

muitos investimentos para corrigir as distorções existentes entre os diferentes estratos da 

sociedade. Por isso, é crucial que os demais atores sociais possam opiniar quanto às decisões 

públicas relativas aos seus direitos essenciais. Além disso, o governo não conseguirá 
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compensar tão facilmente os problemas provocados pela contínua desafasagem de cidadania 

diante da recorrente carência de estratégias políticas efetivamente democráticas para sanar o 

problema do controle do Estado por um conjunto de interesses privados desprovidos de zelo 

pela res publica. 

 Isso somente ocorrerá se respeitados todos os atores sociais e políticos envolvidos nas 

deliberações acerca das políticas públicas em evidência. Todavia, no campo fático, há uma 

ditadura da maioria que, em sua ação de domínio e controle do aparato estatal, desconsidera 

os grupos sociais com outros padrões valorativos, muitas vezes oprimindo-os. E essa não é, 

portanto, uma democracia genuína. A verdadeira democracia constitucional se assenta em 

“interpretações razoáveis” a respeito da Constituição vigente, as quais devem respeitar as 

distinções porventura advindas dos casos reais e buscar conciliar a produção legislativa – em 

tese resultado da representação política legítima – e os valores efetivamente democráticos 

(TUSHNET, 2014, p. 806). Ela depende da resiliência estatal: 

A fim de promover esta discussão e a inclusão de indivíduos excluídos, acredita-se – 
e é o que se explica neste artigo por meio do princípio da resiliência estatal no ramo 

jurídico, cuja aplicação defendemos – que o Estado seja capaz de absorver, 

democraticamente, as transformações conduzidas atualmente pela Sociedade Civil, 

sem que isso implique a renúncia de sua autoridade legal e político para governar. 

(SOUZA, 2015a, p. 6) 

 Sobre essa nova relação entre Estado e Sociedade civil, Friderich Müller argumenta 

criticamente que: 

Os cidadãos revelam ser sujeitos práticos justamente pela práxis: como atores que 
estão a cada dia dispostos a lutar pela honestidade e pelo tratamento materialmente 

igual das pessoas no Estado e na sociedade. Ela é uma oficina permanente, um 

canteiro de obras. E quando as instituições estatais não zelam suficientemente pelo 

cumprimento da sua tarefa... os cidadãos devem defender-se: resistência 

democrática por meio da sociedade civil. (MÜLLER, 2009, p. 100-101) 

 Disso trata o empoderamento cidadão: assegurar que a ideologia democrática proposta 

no campo político possa ser convertida em exercício concreto de cidadania por todos aqueles 

indivíduos considerados integrantes do povo constitucionalmente definido. Para tanto são 

necessárias algumas condições, como aponta Müller (2009, p. 101): direitos humanos 

eficazes; uma política social empenhada na compensação de desigualdades; possibilidade 

legal de resistência legítima pelo povo no Estado de Direito. Todas estão ausentes no caso de 

Jesus indicado por Kelsen, logo, o que ali ocorreu séculos atrás não pode ser genuinamente 

considerado como uma escolha democrática. Além disso, tais condições indicadas por 

Friderich Müller revelam que é fundamental ultrapassar o paradigma estatal do 

constitucionalismo legal explicado por Kelsen para um modelo de Estado efetivamente 

democrático. 
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 Visando verificar o comprometimento assumido pelo Estado junto aos seus cidadãos 

no cenário democrático brasileiro – a sua resiliência estatal (SOUZA, 2014; 2015) – o Núcleo 

de Estudos sobre Gestão de Políticas Públicas iniciou a presente investigação científica 

visando a pesquisa: a) o nível de informação adequada para a participação dos brasileiros por 

meio do estudo de caso sobre o Conselho de Cidadãos da Previdência Social; b) a intervenção 

do Estado junto às pessoas jurídicas por meio da análise do instituto do compliance. Por meio 

desses dois estudos de caso diagnosticamos problemas graves de baixo nível de resiliência 

estatal em questões cruciais para a proteção de direitos fundamentais dos cidadãos, como se 

descreverá a seguir. 

O conselho de cidadãos da previdência social 

O primeiro estudo de caso sobre a participação da Sociedade civil promovido pelo 

NEGESP nessa pesquisa foi sobre o Conselho de Recursos do Seguro Social (CRSS), que é 

parte integrante da estrutura administrativa do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário (MDSA). Este órgão é importante para evidenciar a relevância social e jurídica da 

resiliência estatal porque exerce o controle administrativo das decisões proferias pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) em matérias previdenciária e assistencial, que engloba 

direitos fundamentais sobre os quais o Estado precisa deliberar com os cidadãos para alcançar 

legitimidade em suas ações governamentais. Em outras palavras, compete ao CRSS processar 

e julgar os recursos interpostos pelo segurado, interessado e beneficiário contra as decisões 

proferidas pelo INSS. É formado por três órgãos colegiados, a saber:  

I) vinte e nove Juntas de Recursos, com competência para processar e julgar recursos 

apresentados contra decisão do INSS;  

II) quatro Câmaras de Julgamento, com competência para conhecer e julgar, em 

segunda instância, os recursos interpostos em face das decisões proferidas pelas Juntas de 

Recursos e;  

III) pelo Conselho Pleno, com competência para uniformizar jurisprudência. Esses 

órgãos são compostos por representantes do governo, dos trabalhadores e das empresas. Vale 

ressaltar que existem regras pré-determinadas para a escolha dos componentes do CRSS.  

Atualmente, o procedimento está previsto no Regimento Interno do CRSS, aprovado pela 

Portaria MDSA nº 116, de 20 de março de 2017, mais especificamente na Seção I, nos arts. 

21, 22, 23 e no Provimento nº 3, de 14 de junho de 2017. 

De acordo com Provimento nº 3, de 2017, o procedimento de seleção e recondução, 

que ocorre duas vezes por ano, nos meses de julho e de dezembro, é o método de 
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recrutamento e escolha de cidadãos para integrar o CRSS. A escolha dos Conselheiros 

representantes do Governo recai sobre os servidores públicos federais ativos e inativos, 

preferencialmente, do MDSA ou do INSS, com escolaridade em nível de graduação 

concluído, com conhecimentos da legislação previdência e assistencial. Os servidores 

interessados em integrar o quadro de Conselheiros são indicados pelo Presidente do CRSS e 

submetidos à avaliação da Coordenação de Gestão Técnica.  

No caso dos Conselheiros representantes classistas dos trabalhadores e das empresas 

a escolha recai sobre cidadãos que tenham escolaridade de nível superior, preferencialmente, 

formação jurídica, para atuar nas Juntas de Recursos e obrigatoriamente para as Câmaras de 

Julgamento, com exceção dos trabalhadores rurais, que necessitam apenas ter concluído o 

ensino médio. Todos os Conselheiros representantes classistas deverão ter conhecimento de 

legislação previdenciária e assistencial. O processo de seleção dos Conselheiros 

representantes classistas é divido em duas etapas. A primeira consiste na publicação de aviso 

pelo Presidente do CRSS no sítio oficial, informando as vagas disponíveis, os requisitos e 

documentos mínimos exigidos, local e prazo para entrega da lista tríplice elaborada pelas 

entidades de classe ou centrais sindicais, indicando os representantes.  

Concluída essa etapa, as listas tríplices, junto com os documentos pessoais e 

currículos dos candidatos em integrar o Conselho, são encaminhadas ao Comitê de Avaliação, 

no prazo de trinta dias, contados da data de publicação do aviso no sítio oficial. Esse Comitê, 

composto por três membros, o Coordenador da Coordenação de Gestão Técnica, que presidirá 

o Comitê, e dois Presidentes de órgãos julgadores, é responsável por avaliar a capacidade 

técnica e experiência profissional dos candidatos. Nos casos de recondução ao mandato, 

avalia-se o desempenho anterior como Conselheiro, sem a necessidade de lista tríplice. Ao 

final, caberá ao Presidente do CRSS a nomeação dos Conselheiros.  

A duração dos mandatos é tratada pelo art. 24 da Sessão II do Regimento Interno do 

CRSS. O mandato é de dois anos, contados da data estabelecida no ato de nomeação 

publicado ou da data de publicação no Diário Oficial da União (DOU), admitida a 

recondução. Com efeito, no que se refere ao sistema de remuneração dos Conselheiros, 

segundo o Regimento Interno, os representantes do Governo continuarão sendo remunerados 

pelos órgãos ou entidade de origem. Por seu turno, os representantes classistas dos 

trabalhadores e das empresas, assim como representantes do Governo, quando inativos, 

recebem gratificação por processo relatado com voto.   

A partir das informações acima se investigou o nível de acesso a informação e de 

abertura à participação dos cidadãos – resiliência estatal – por meio do sítio eletrônico do 
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Ministério da Previdência Social (http://www.previdencia.gov.br/), mais especificamente na 

página destinada ao CRSS (http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/orgaos-

colegiados/conselho-de-recursos-da-previdencia-social-crps/), constam disponibilizadas as 

informações necessárias para que o cidadão possa se tornar conselheiro classista do CRSS, 

como representante dos trabalhadores e empresas. Para tanto, foram elaboradas algumas 

perguntas relacionadas com o que foi exposto nos parágrafos anteriores.  

A partir das respostas aos questionamentos, atribuímos o valor de zero para 

informações inexistentes, um para informações insuficientes (quando as informações 

estiverem incompletas) ou inadequadas (quando as informações disponibilizadas estiverem 

confusas no sítio eletrônico) e dois para informações acessíveis. Vale ressaltar que o 

levantamento das informações foi realizado no mês de junho de 2017, havendo a 

possibilidade de alterações e inclusão de informações após a realização da presente pesquisa. 

Desse modo, foram elaborados os seguintes questionamentos:  

1. Está disponível informação sobre como se desenvolve o processo seletivo para 

se tornar Conselheiro do CRSS?  

Não. Tais informações poderiam ser consultadas no Regimento Interno. Todavia, o 

Regimento Interno disponível na página destinada ao CRSS se encontra desatualizado, uma 

vez que a Portaria MDSA nº 116, de 20 de março de 2017, aprovou novo Regimento Interno. 

Sendo assim, o valor atribuído a esse questionamento é zero.  

2. É possível encontrar informações sobre os processos seletivos anteriores? 

Não. Logo, o valor atribuído a essa pergunta é zero.  

3. Estão disponíveis os nomes dos integrantes do Comitê de Avaliação? 

Apenas consta o nome de um dos integrantes, qual seja, da Coordenadora de Gestão 

Técnica. Portanto, atribuímos a essa pergunta o valor um, por ser tal informação insuficiente.  

4. As avaliações dos candidatos às vagas de Conselheiro estão disponibilizadas 

para consulta?  

Não. Portanto, o valor atribuído é zero. Conforme se verifica da figura 48, na página 

destinada ao CRSS não há qualquer link para ter acesso a tais informações. 

 

5. Estão disponíveis as avaliações de recondução dos Conselheiros?  

Não. Logo, o valor atribuído a esse questionamento é zero.  

6. É possível verificar quantos Conselheiros compõe o CRSS, atualmente?  

Não. Desse modo, o valor atribuído a essa pergunta é zero.  

http://www.previdencia.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/orgaos-colegiados/conselho-de-recursos-da-previdencia-social-crps/
http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/orgaos-colegiados/conselho-de-recursos-da-previdencia-social-crps/
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7. É possível verificar a atual composição de cada uma das Juntas de Recursos, 

Câmaras de Julgamento e Conselho Pleno?  

Não. Consta apenas indicação dos Presidentes das Juntas de Recursos e das Câmaras 

de Julgamento. Essas informações são encontradas ao clicar no link “Equipe” na página 

destinada ao CRSS.   

8. Estão disponíveis informações sobre os Conselheiros que estão com mandato 

para vencer? 

Não. Logo, o valor atribuído é zero.  

9. Existe alguma informação sobre o valor que é pago por processo relatado a 

cada Conselheiro?  

Também não foi possível localizar tal informação. Sendo assim, o valor atribuído a 

esse questionamento é zero.  

10.  Os parágrafos 2º e 3º do art. 4º do Provimento nº 3, de 14 de junho de 2017, 

tratam sobre a lista tríplice que deve ser elaborada pelas entidades de classe ou centrais 

sindicais interessadas em indicar cidadãos para ocupar uma vaga no CRSS. Sendo assim, 

indaga-se: estão disponíveis para consulta as tais listas tríplices?  

Não foi possível localizar na página destina ao CRSS tais informações. Portanto, 

atribui-se o valor zero a esse questionamento.  

De posse dos resultados, é possível constatarmos que o nível das informações 

disponibilizadas para o cidadão que deseja participar do CRSS é mínimo, evidenciando baixo 

nível de resiliência estatal, pois o Poder Público está obstruindo os canais de comunicação e 

participação que deveriam estar acessíveis aos cidadãos. Das dez perguntas elaboradas por 

esta pesquisadora, nove receberem o valor zero, por não disponibilizarem informações, o que 

indica um inegável prejuízo quanto aos direitos fundamentais das pessoas que necessitam 

desse serviço público. O presente diagnóstico sobre a atuação do CRSS comprova nossa 

hipótese inicial de que a base da democracia brasileira atual deve ser uma postura de 

resiliência estatal praticada no cotidiano das discussões sobres questões e políticas públicas, 

pois, do contrário se terá um modelo demagógico (ARISTÓTELES, 2010) de gestão da 

Administração Pública. 

Intervenção estatal e compliance  

 O segundo estudo de caso sobre o novo papel que a Sociedade civil espera do Estado 

no cenário democrático e visando a alcançar um modelo de gestão pautado na resiliência 

estatal é o do instituto do compliance e de sua aplicação no Brasil. A intervenção estatal 
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objeto do presente tópico é realizada por meio da responsabilização da pessoa jurídica que 

comete crime, in casu, contra o meio ambiente. Para tanto, tem-se o compliance como um 

instituto jurídico que garante a prevenção de infrações, pois ele deve fazer com que a 

corporação e seus parceiros cumpram ou esteja em conformidade com leis, diretrizes 

regulamentos internos e externos (COIMBRA; MANZI, 2010, p. 02). Considera-se que não 

houve a devida deliberação entre Poder Público e a Sociedade civil, nesse caso, empresários, 

pois tem existido ocorrências de extrapolação do poder por parte das autoridades públicas. 

Acreditamos que o Estado não pode se impor sem o devido respeito à esfera privada 

representado pelo instrumento de autorregulação das empresas, o qual “pode ser um 

mecanismo bastante efetivo, mais do que as ideias de regulação estatais” (SIEBER, 2013, Pg. 

311). 

 Paralelamente, aduz Sarcedo (2016, p. 41) que os marcos legais determinantes dos 

programas de compliance delimitado nas normas estabelecidas pelo Poder Público devem 

descrever de forma clara os limites da atuação das corporações para evitar armadilhas de 

responsabilização da pessoa jurídica como também da pessoa física. Por isso é crucial que as 

vias deliberativas estejam desobstruídas para que a os órgãos reguladores atuem em respeito 

ao fundamento democrático de resiliências estatal, ou seja, de sua adaptabilidade às novas 

contingências da realidade social por meio do diálogo com o segmento da Sociedade civil 

envolvido na situação concreta sob controle do Estado.  Verificamos que a noção de 

compliance representa um importante instrumento de prevenção, responsabilização, e garantia 

de um ambiente de negócios seguros, à medida em que os marcos legais criados pela 

intervenção estatal explicitam os deveres a serem cumpridos e informam detalhadamente os 

limites da conduta das corporações. Essa fiscalização pela autoridade pública é corroborada e 

complementada pelo autocumprimento de normas e pela autorregulação promovidos pelas 

corporações, proporcionando um ambiente mais ético (SILVEIRA, 2015, p. 65). Neste 

contexto, a intervenção estatal se dá de forma cooperada com a iniciativa privada.  

 A atuação desta delimitada pela intervenção estatal vem ao encontro da ideia do 

neoconstitucionalismo e do artigo 174 da Constituição, de 1988, isso porquê os vários 

seguimentos sociais participam subsidiariamente da execução das políticas públicas com o 

reconhecimento de que o Estado não é mais o único centro de poder na sociedade 

(OLIVEIRA, 2013, p. 121). Atualmente, é necessário o envolvimento dos diversos setores 

sociais para legitimar as ações públicas que incentivem condutas éticas, em especial quando 

envolverem as corporações empresariais. Para este mesmo autor, o Direito vem afastando-se 

da milenar lógica simplesmente conformadora e sancionatória indo ao encontro do paradigma 
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da proteção, emancipação e plenipotencialização do indivíduo e da sociedade (OLIVEIRA, 

2013), que são requisitos essenciais para a concretização da resiliência estatal nas relações 

entre os atores sociais. 

Não obstante, a partir dos ensinamentos da teoria da associação diferencial e das 

pesquisas de Shutherland sobre o crime de colarinho branco, nota-se que a implementação de 

uma eficiente política criminal, comprometida com a prevenção da criminalidade, deve 

estruturar-se para evitar o processo comunicacional de aprendizagem das condutas ilícitas. 

Uma vez que, dentro das empresas, o jovem idealista e altruísta inicia a aprendizagem 

diferencial por meio de ordens dos gerentes para que o “aprendiz” pratique atos antiéticos ou 

ilegais. Para este iniciante é repassado técnicas específicas contrárias à lei, bem como aquelas  

para identificação das situações em que estas práticas podem ser utilizadas. Ademais, estas 

atitudes são justificadas ideologicamente com chavões do tipo: “Nós não estamos no negócio 

para nossa saúde”, “Negócios são negócios” e “Nenhuma empresa jamais foi construída sobre 

bem-aventuranças” (SUTHERLAND, 2016, p. 358).  As atitudes descritas concretizam o 

processo comunicacional e ajudam o neófito nos negócios a aceitar as transgressões, uma vez 

que estas são absorvidas racionalmente.  Consequentemente, observa-se que há uma crescente 

demanda político-criminal pela responsabilização da pessoa jurídica. Por dois motivos 

fundamentais: necessidade de controle dos delitos socioeconômicos e financeiros (crimes de 

colarinho branco), bem como da criminalidade organizada (CUSSAC, 2013, p. 380). Neste 

cenário, o compliance surge como um instrumento jurídico ideal para coibir o processo de 

aprendizado comunicacional diferencial a partir do incentivo a mudança de comportamento e 

não na lógica conformadora e sancionadora do Direito.  

A aplicação do compliance e da responsabilização da pessoa jurídica na Lei de 

Crimes Ambiental e o seu entendimento Jurisprudencial no Brasil nos permitirá compreender 

isso melhor. A responsabilidade da pessoa jurídica que transgride as normas protetoras da 

ordem econômica e financeira encontra-se autorizada genericamente no parágrafo 5º do artigo 

173 da Constituição Federal, de 1988, que dispões de forma clara admitindo-a no âmbito 

administrativo, civil e penal (SHERCAIRA, 1998, p. 126): Em matéria ambiental, a 

Constituição Federal de 1988 inovando foi ainda mais específica, no parágrafo 3º do art. 225 

permitindo a responsabilidade penal da pessoa jurídica explicitamente. Esta opção foi 

regulamentada no artigo 3º da Lei nº 9.605, de 1998, quando estabelece a responsabilidade 

administrativa, civil e penal da pessoa jurídica que praticar crime contra o meio ambiente.  

Quando esta Lei foi promulgada, a doutrina pátria (SHERCARIA, 1998) que admitia 

a responsabilização penal da pessoa jurídica dizia que para ela ser responsabilizada 
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penalmente, a pessoa física representante desta teria que também ser responsabilizada 

individualmente. Neste caso, haveria a chamada responsabilidade indireta, reflexa ou por 

ricochete (cuja conduta ilícita é praticada por terceira pessoa) Porém, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça ao decidir sobre o tema era contra a responsabilização penal da 

pessoa jurídica, seguindo a tendência da doutrina tradicional majoritária: “a imputação penal 

às pessoas jurídicas, frise-se carecedoras de capacidade de ação, bem como de culpabilidade, 

é inviável em razão da impossibilidade de praticarem um injusto penal”(STJ, 5ª Turma, 

Relator: Ministro Felix Fischer. REsp nº 622.724/SC, publicação 18/11/2004). 

 Depois, este mesmo Tribunal seguido pelo Supremo Tribunal Federal (no acórdõa da 

5ª Turma, Relator: Ministro Gilson Dipp, REsp nº 564.960/SC, publicação no Dj de 

13/06/2005) acolheram a teoria da dupla imputação (responsabilização conjunta da pessoa 

física e da jurídica) e sedimentaram o entendimento no sentido de que, para a 

responsabilização da pessoa jurídica, sempre seria necessário que a denúncia do Ministério 

Público envolvesse a pessoa física. Logo, a configuração da responsabilidade da pessoa 

jurídica invariavelmente tinha que levar em consideração a atuação da pessoa física, uma vez 

que esta é quem somente poderia praticar as condutas previstas nos tipos penais, conforme 

proclamava a doutrina tradicional que inadmitia a responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

Este modelo de imputação representa um peso e um ônus muito grande para a pessoa física, 

na medida em que quanto maior a extensão da responsabilidade deste maior será a daquela 

(HEINE, 2001, p. 59 apud PUSCHEL; KIRSCHBAUM, et al, 2009, p.34-35). Além disso, o 

modelo referido traz uma responsabilidade penal objetiva contrária ao princípio constitucional 

da culpabilidade e indiferente aos programas de compliance das empresas, pois haverá 

responsabilidade independente de culpa. 

 Em 2013, porém, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal, no Recurso 

Extraordinário nº 548181/PR
,
 deixou-se de aplicar a tese da responsabilidade indireta 

declarando inconstitucional exigir a comprovação da responsabilidade da pessoa física para a 

incriminação da pessoa jurídica:“O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a 

responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução 

penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não 

impõe a necessária dupla imputação”. (RE 548181, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira 

Turma, julgado em 06/08/2013, acórdão eletrônico DJe-213 divulg. 29-10-2014 public. 30-

10-2014).  

  A partir de então, a doutrina. (SILVEIRA, 2015, p. 172) começa afirmar que o ideal 

geral do Constituinte teria sido o da imputação independente da corporação e, 
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consequentemente surgiria uma clara inclinação da jurisprudência brasileira pela tese de 

autorresponsabilidade da pessoa jurídica, ou seja, da responsabilização direta, embasada na 

culpabilidade pelo defeito da organização (TIEDEMANN, 1999). Silveira (2015) ressalta que 

essa tendência é fundamental para a construção da responsabilidade penal da pessoa jurídica 

no Brasil. Entretanto, apesar de constatar-se objetivamente que a jurisprudência atual do 

Supremo Tribunal Federal e a Lei de Crimes Ambientais sejam no sentido de que pode haver 

responsabilização direta da pessoa jurídica sem a necessidade de comprovação também da 

conduta da pessoa física, não há requisitos claros para aferir quais são os deveres 

organizacionais da corporação que impedem a responsabilidade penal da pessoa jurídica, pois 

há uma evidente lacuna de diálogo democrático entre as esferas pública e privada para fazê-lo.  

 Por exemplo, essa Lei não prevê nenhum benefício jurídico para a empresa que esteja 

alinhada com as boas práticas do compliance; seja para mitigar a responsabilidade penal ou 

para diminuir a pena, ou outra medida que melhor promovesse um comprometimento ético 

dos administradores privados, o que poderia ter sido feito se os atores sociais, Estado e 

Sociedade civil no segmento empresários, tivessem deliberado mais amplamente sobre os 

mecanismos de responsabilização da pessoa jurídica. Corroborando este entendimento 

Sarcedo (2016, p. 123) afirma que “não há deveres organizacionais e de cumprimento 

normativo diretamente decorrentes da lei”. Sendo assim, nota-se que a intervenção estatal por 

meio da responsabilização da pessoa jurídica que comete crimes ambientais não fez opção 

pelas práticas preventivas do compliance, nem tem as corporações como parceiras 

corresponsáveis na implementação de políticas pública de enfrentamento aos danos 

ambientais e econômicos.  

 

Considerações finais 

 Essa pesquisa ainda está em andamento. Outros setores públicos ainda serão avaliados 

pelo NEGESP para se aferir o nível de resiliência estatal de modo a verificar se o regime 

democrático constitucional tem sido respeitado pela autoridade pública. Mas já se pode apurar 

que há um problema na estrutura de funcionamento estatal brasileira, notadamente quanto à 

relação entre os atores sociais, pois os resquícios autoritários ainda definem muitas políticas 

públicas, as quais deveriam ser deliberadas com os setores interessados para alcançarem 

maior legitimidade. Nossa proposta com esse processo diagnóstico é descrever os desafios da 

implementação da democracia no Brasil e apontar possíveis adequações que possam ser 

adaptadas pelos setores públicos visando a inclusão dos cidadãos.  
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Resumo: Esta pesquisa é desenvolvida pelo Núcleo de Estudos sobre Gestão de Políticas 

Públicas e objetiva levantar problemas de acesso a direitos fundamentais pelos refugiados e 

apátridas que chegam ao Brasil quanto ao direito ao trabalho. Em razão da destruição de 

muitos documentos de registro acadêmico dos países de origem, atualmente em conflito, 

profissionais de diversas áreas têm encontrado dificuldades em revalidar seus diplomas junto 

aos órgãos brasileiros. O marco teórico é o princípio da resiliência estatal desenvolvido por 

SOUZA, que define o paradigma democrático que se pretende defender como proposta para 

solucionar o problema de inclusão enfrentado por este público-alvo. 

Palavras-chave: Constituição; Direito Internacional; Políticas públicas; Revalidação de 

diploma; Trabalho 

 

Abstract: This research developed by the Nucleus of Studies on Public Policies Management 

aims to raise problems of access to fundamental rights by refugees and stateless persons who 

arrive in Brazil regarding the right to work. Due to the destruction of many academic records 

of their original countries, currently in conflict, professionals from different areas have found 

it difficult to revalidate their diplomas with the Brazilian authorities. The theoretical 

framework is the principle of State resilience developed by SOUZA, which defines the 

democratic paradigm that we intended to defend as a proposal to solve the inclusion problem 

faced by this target audience. 

Keywords: Constitution; Diploma validation; International Law; Public Policies; Work 

 

Introdução 

 

Gregos não hão de assolar a Grécia... e sendo a maioria dos cidadãos constituídas de 

seus amigos, recusarão a devastar-lhes as terras... nossos cidadãos devem assim 

comportar-se em face de seus adversários (PLATÃO, 1965, p. 40) 

  

 A pesquisa se iniciou em março de 2017 com a preparação de um projeto de 

investigação científica desenvolvido dentro do Núcleo de Estudos sobre Gestão de Políticas 

Públicas (NEGESP), da Faculdade de Direito Milton Campos, o qual está registrado no CNPq 

e vincula os esforços de alunos da graduação e do mestrado. Preocuparmo-nos com isso é, 
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hoje, relevante, porque os número de refugiados no Brasil subiu 12% só em 2016, segundo a 

Agência Brasil.  

 O problema que objetiva analisar é a postura do governo brasileiro perante os direitos 

fundamentais dos refugiados e apátridas em nosso território, com foco na região 

metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Por isso a epígrafe acima se mostra 

importante: a democracia aqui proposta se pauta sobre o princípio da resiliência estatal 

(SOUZA, 2014), segundo o qual “gregos” (nacionais) e “não-gregos” (refugiados e apátridas) 

precisam conviver e se respeitar. Mas, infelizmente, o Estado brasileiro ainda segue parte da 

lógica burocrática e pouco democrática descrita na frase epigrafada, o que se afere pela queda 

no número de concessão de vistos para refugiados no último período. Nossa hipótese de 

trabalho é que o aparato estatal brasileiro precisa absorver melhor os valores de um regime 

democrático mais aberto e acolhedor, ainda que preservando suas normas jurídicas e 

exigências internas, para ser resiliente e reconhecer os direitos humanos dos migrantes. 

 Acreditamos que um caminho possível para o reconhecimento dos refugiados e 

apátridas seria o direito de participar na definição de políticas sociais voltadas às áreas que os 

afetam diretamente, espaço público no qual o Estado poderia criar mecanismos pelos quais os 

atores políticos poderiam agir em consonância com uma postura mais dialogal. Esse novo 

paradigma de relação Estado-Sociedade é denominado de princípio da resiliência estatal 

(SOUZA, 2015) e significa capacitar os organismos públicos de instrumentos mais ágeis e 

abertos à participação democrática visando a permitir que os cidadãos e aqueles cujos direitos 

humanos estejam sendo defendidos pelo governo brasileiro naquele momento possam 

efetivamente ser sujeitos proativos no processo de planejamento das políticas públicas 

relativas a essas demandas.  

 A resiliência estatal implica em: adaptabilidade, constante aperfeiçoamento do aparato 

governamental, o respeito aos direitos humanos e fundamentais e empoderamento dos atores 

sociais para evitar o potencial autoritarismo de algumas formas de regimes governamentais 

(SOUZA, 2014). Esse é a densificação – ou efetivação – do compromisso feito pela 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988: 

 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: 

(...) 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

............................. 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
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(...) 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

............................. 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

pelos seguintes princípios: 

(...) 

II - prevalência dos direitos humanos; 

............................. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade... 

 

 Portanto, a aplicação do princípio da resiliência estatal fundamenta e legitima a 

existência dos regimes que para si avocam a denominação de “democráticos”. Um Estado 

resiliente é capaz de absorver mudanças estruturais profundas, como aquela provocada pelas 

migrações, de modo a assegurar seu compromisso com os direitos humanos. O intuito não é 

prejudicar seus cidadãos, mas, sim, dispor de uma aparato público de Administração Pública 

otimizador de políticas públicas eficazes e inclusivas . Esse paradigma de organização política 

depende de: a) critérios otimizados de governança na Administração Pública; b) capacitação 

frequente dos corpo técnico que serve aos usuários do sistema público; c) reconhecimento de 

direitos a novos sujeitos, portanto, o ordenamento jurídico – tanto no aspecto legislativo 

quanto jurisdicional – também deve ser acolhedor, resiliente, com uma sistemática lógica e 

objetiva de atuação, mas habilitada a ser, igualmente, menos dogmática e positivista.  

 Logo, o princípio da resiliência estatal é o que determina ao governo brasileiro o dever 

de respeitar o direito ao trabalho e à educação doas pessoas que migram para nosso território 

em razão da necessidade de abandonar sua terra natal, visto que se comprometeu com esse 

propósito por meio dos constituintes que promulgaram a atual Carta Magna nacional. É claro 

que o estrangeiro que aqui esteja residindo deve, por sua vez, respeitar às mesmas normas 

jurídicas às quais estão submetidos os cidadãos nacionais. O que se defende é o direito 

humano de reconstruir a própria vida e carreira, cumpridas essas exigências, o que se 

identifico, tem sido dificultado pelo modo como a burocracia técnica governamental está 

organizada. 

 Por isso o princípio da resiliência estatal fundamenta uma nova lógica de organização 

pública mais dinâmica e adaptável aos choques e conflitos constantes que as disputas por 

reconhecimento e espaço no âmbito das democracias exigem. A gestão tradicional limita-se a 

impor um standard de serviços e direitos que seja menos complexo e fácil de manejar 

burocraticamente. Isso apenas revela, tristemente, a ineficácia técnica do sistema que a utiliza. 

Considerando essas reflexões, a presente pesquisa quer compreender a situação dos 
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refugiados e apátridas no Brasil atual e se esforçar por apresentar algum tipo de propostas que 

se coadune com os valores constitucionais. 

 

Crise humanitária  

  

 Para que o reconhecimento de direitos aconteça é necessário, como se viu, um Estado 

genuinamente democrático. Não no sentido grego ou iluminista de democracia, excludente de 

diversos segmentos sociais, mas resilientemente democrático. Todavia, isso não ocorre em 

alguns países nos quais a democracia ainda é uma utopia. Infelizmente, fundados no poder do 

ódio e no ideal de “superioridade” proposto por alguns grupos, há governos que implantam 

sistemas que deixam o seu cidadão com duas escolhas: morrer ou exilar-se. Há, hoje, uma 

crise humanitária que afeta todo o mundo e seus efeitos são percebidos também pelo Brasil. 

Guerras, conflitos religiosos, disputas políticas. Intermináveis seriam os motivos ou 

justificativas encontrados para cada caso.  

 Mas o fato é que essa crise existe fazendo milhões de refugiados migrarem e surgirem 

a cada dia mais apátridas. O Brasil, de acordo com o Comitê Nacional para Refugiados 

(CONARE) até o final de 2016 reconheceu um total de 9.552 refugiados de 82 

nacionalidades. E esse número cresce a cada ano. É importante reconhecer que o país tem sido 

um santuário com grande importância desde 1951 com a Convenção nas Nações Unidas sobre 

o Estatuto dos Refugiados. Mas foi em 1997 que foi publicada a lei que regulamentava essa 

proteção. 

 É de grande relevância abordar esse tema em relação ao atual cenário político, porque 

independente das brigas partidárias, em todos os governos democráticos que o Brasil teve 

depois de 1988, principalmente nos 3 (três) últimos (citando respectivamente Fernando 

Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff) existia uma postura aberta e 

significativa em relação aos direitos humanos. Os projetos feitos iam ao encontro da proteção 

dos direitos, mas o atual governo de Michael Temer, vem sendo o primeiro que está se 

recusando e adquirindo uma postura mais negativa em relação a isso. O governo está 

adotando uma postura mais autoritária, contrariando o espírito da Constituição de 1988. Essa 

situação é uma afronta aos projetos de direitos humanos anteriores, trazendo um agravo para 

os estrangeiros. 

 

Da situação dos refugiados e apátridas  
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 O contraste entre a postura atual, de negação do princípio da resiliência estatal e dos 

valores democráticos constitucionais, o Brasil tem demonstrado alguns retrocessos em 

questões relativas a direitos humanos. Inicialmente, o país decidiu abranger o conceito de 

refugiados, concedendo maior proteção e direitos, como está expresso no §1° da lei 9.474:  

 
Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que devido a fundados temores de 

perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões 

políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira 

acolher-se à proteção de tal país; não tendo nacionalidade e estando fora do país 
onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele (...); 

devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu 

país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. 
 

 E é necessário reconhecer também que o Brasil se dedicou tanto as causas dos 

refugiados quanto a dos apátridas com a ratificação da Convenção das Nações Unidas de 1954 

sobre o Estatuto dos Apátridas. Com a situação agravando cada vez mais com as guerras das 

Primaveras Árabes, muitas pessoas nascem sem nacionalidade, encaixando no conceito: “(...) 

toda pessoa que não seja considerada como nacional seu por nenhum Estado, conforme a sua 

legislação.” (Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas 1954). Os apátridas, pessoas que não 

são consideradas como um nacional por nenhum Estado, sofrem diversos problemas, uma vez 

que possuir uma nacionalidade é essencial para a completa participação na sociedade e é um 

pré-requisito para usufruir todos os aspectos dos direitos humanos. Eles podem não ter o 

direito de voto já que podem estar limitados aos nacionais, são frequentemente 

impossibilitados de obter documentos de identidade, correm o risco de serem detidos e podem 

ter o acesso ao emprego, serviços de saúde e educação negados.  

 Mas, recentemente, entraves burocráticos têm dificultado o reconhecimento de direitos 

a refugiados e apátridas no território nacional. O objetivo atual das Nações Unidas é 

minimizar essa situação e, se possível, diminuir a quantidade de pessoas que nela se 

encontram, além de proteger todos os seus direitos, buscando equipará-los a estrangeiros. Mas 

nosso país precisa ser um colaborador ativo nessa demanda. E, o fato é que existem leis e 

convenções que protegem esses grupos no Brasil, mas essas não são suficientes para proteger 

e assegurar os direitos daqueles que chegam. É preciso de eficácia, implantação das leis na 

prática cotidiana.  Um refugiado ou apátrida normalmente chega exilado ou fugido do país 

onde se encontrava. Assim, na grande maioria das vezes não possui documentação alguma 

consigo, e essas dificilmente são obtidas com o país de origem, em razão da destruição de 

muitos documentos. Fica evidente o primeiro problema, a falta de documentos inviabiliza o 

pedido provisório de refúgio, pois segundo as regras do CONARE, é necessário preencher os 

formulários e anexar documentação.  
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 Atualmente, em decorrência da grande quantidade de pessoas que chegaram sem 

documentos, já existe a possibilidade de fazer o pedido sem eles, porém essa etapa é muito 

demorada e na maioria das vezes leva ao indeferimento do pedido. A formalização do 

processo é muito grande, é necessário fazer um agendamento de entrevistas, que são restritas 

a apenas 4 cidades de modo presencial (Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo). É 

possível fazê-las de modo virtual, porém na grande maioria das vezes esses imigrantes 

chegam no Brasil sem nenhum recurso, tem dificuldades para encontrar abrigo e comida, 

quanto mais uma tecnologia para se fazer uma videoconferência. Além disso, tem o 

preenchimento de vários formulários gerando um processo bastante demorado e burocrático e 

muitas vezes até inviável. 

 É certo, que o Brasil deve proteger seu território e averiguar todas as pessoas que 

buscam residir aqui como novos nacionais, porém é imprescindível assegurar seus direitos 

como consta a própria constituição no seu artigo 5° “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade 

(...)”. Desse modo, é necessária uma postura mais aberta em relação aos refugiados e 

apátridas. Essas pessoas saíram de situações bastantes conflituosas e difíceis, tiveram que 

abdicar grande parte das suas vidas, e precisam de um novo recomeço simples e que garanta 

seus direitos.  

 Não é objetivo aqui permitir a entrada e permanência descontrolada de imigrantes, até 

mesmo porque temos a questão da segurança nacional e a soberania do país, porém nesse caso 

devemos tratar de uma segurança social. Esses imigrantes específicos, são na grande maioria 

das vezes humildes e com pouca ou nenhuma instrução. É preciso garantir a eles direitos 

essenciais mínimos que garantam o reconhecimento necessário para viverem no país. A 

grande situação em questão é que com a grande dificuldade em obter o refúgio definitivo e até 

mesmo a nacionalidade pelos apátridas começamos a lidar com os imigrantes irregulares, 

conforme descrito por José Gregori:  

 
No caso específico dos imigrantes irregulares, verificamos que se encontram em 

situação ainda mais precária, já que sem documentação, enfrentam barreiras 

culturais, econômicas e sociais; muitas vezes sem acesso a serviços básicos, 

temendo criminalização e punição pela irregularidade de sua condição no país, o 

que os coloca em situação de vulnerabilidade no que diz respeito aos direitos civis, 

políticos e sociais. 

Assim, o seu estado de “inexistência” como cidadão de um país que não o acolheu 

formalmente se junta ao completo abandono como ser humano, não importando 

quão rica e pujante seja a cidade em que se encontra e para a qual seus sonhos se 

dirigiram. (GREGORI, 2007, p. 24). 
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 Nessa situação de irregularidade passamos a lidar com maiores problemas, pois se o 

acesso aos direitos já se encontra restrito de modo regular, sendo imigrantes irregulares o 

problema só aumenta. Os dados sobre trabalho escravo no Brasil têm registrado o que ocorre 

com muitos brasileiros, mas já há estudos na USP e em outros organismos sobre a situação 

precária de bolivianos, haitianos, e outros grupos de migrantes que estão sendo explorados 

como mão de obra análoga à escravidão no Brasil. Para agravar essa situação, o governo 

federal propôs projeto de lei que diminui as punições e a classificação trabalhista do que seria 

“trabalho análogo à escravidão”, o que negará direitos humanos fundamentais a brasileiros e 

estrangeiros. 

 

O direito ao trabalho dos refugiados e apátridas 

 

 O direito ao trabalho é um tema bastante complexo, e trataremos dele de modo amplo 

abrangendo tanto os refugiados e apátridas regulares, quanto os irregulares. Isso porque a 

situação é quase sempre a mesma, só que mais complexa para os irregulares, já que esses não 

possuem documentação. O direito ao trabalho, é fundamental como afirma a Resolução n.º 

34/46, de 1979, da Assembleia Geral da ONU, que enuncia claramente que: “a fim de garantir 

cabalmente os direitos humanos e a plena dignidade pessoal, é necessário garantir o direito ao 

trabalho”. 

 O trabalho é central na vida de qualquer pessoa, é por meio dele que se consegue 

moradia, saúde privada, alimentação, educação e até mesmo o lazer. Assim, surge o maior 

problema para esses imigrantes específicos dos qual retratamos. Como eles devem se portar 

estando em um país totalmente diferente com idioma, cultura, e padrões diferentes para entrar 

em um mercado que sabe-se ser “fechado” até mesmo para nacionais. Essa questão é um 

grande problema, não só para a o governo brasileiro como também para os cidadãos 

nacionais. Passamos a lidar com questões formais e burocráticas, mas também com questões 

sociais como reserva de mercado e xenofobia.  

 

Revalidação de diploma  

 

 O método legal para inserção no mercado de trabalho, em certas profissões, ocorre por 

meio de diplomas. Sendo assim, é necessário que todos possam ter reconhecido o seu curso de 

graduação ou especialização, feitos nos padrões institucionais exigidos, para que seja possível 



 

 

 

218 

ter acesso ao emprego. Esse tem se mostrado um problema para imigrantes que buscam residir 

e trabalhar no Brasil. No caso destes a revalidação é essencial para o mercado de trabalho, 

porém ela apresenta inúmeras dificuldades institucionais, além do alto custo. 

 O primeiro problema a ser debatido na situação trabalhista deve ser a revalidação. Essa 

é essencial como já dito anteriormente, para proporcionar uma situação estável e regular aos 

refugiados e apátridas. Na maioria das vezes, esses grupos não possuem documentação, 

inclusive diplomas e certificados. E um dos requisitos para fazer o requerimento da 

revalidação, são exatamente documentos e diplomas do seu país de origem. Surge assim, a 

primeira “barreira” burocrática do processo de revalidação. A maioria desses imigrantes saem 

de países em plena guerra ou com grandes conflitos políticos, com governos desestruturados e 

sem ligações diplomáticas fortes e estáveis é quase impossível conseguir alguma via desses 

documentos. E a questão da revalidação fica inviável já na sua primeira etapa.  

 Quando existem alguns documentos e a possibilidade de fazer a inscrição para a 

revalidação, lidamos com uma série de etapas burocráticas e intermináveis. Existem 

empecilhos procedimentais que ferem o acesso ao trabalho. Temos como pontos principais a 

falta de uniformidade. Cada faculdade pública apresenta um processo e requisitos diferentes, 

sendo, portanto, arbitrarias na escolha de conceder ou não a revalidação. Juntamente a esse 

ponto temos a morosidade e falta de estipulação de prazo para o resultado do processo.  Não 

obstante, as taxas para tal são altas, o que inviabiliza o acesso para muitas pessoas. 

 Além disso, o procedimento é dificultado pela insuficiência de legislação e inatividade 

de mais da metade das universidades federais para realizar a revalidação. Mas também, pela 

entrega de documentos errados por parte dos imigrantes ou estudantes brasileiros que 

formaram em outro país, como relatado por uma pesquisa feita pelo Ministério da Educação:  

 

Pesquisa realizada pelo MEC, entre 28 de setembro e 21 de outubro deste ano, junto 

a 76 instituições de educação superior aptas a revalidar e a reconhecer diplomas 

obtidos no exterior, revela que os processos de equivalência estão ativos em apenas 

53% delas. Das 2.306 solicitações recebidas no último ano, 70% foram para 

reconhecimento de diplomas de pós-graduação. 
Ao se considerar uma demanda média anual de 1.426 solicitações, a América Latina 

destaca-se como a principal origem dos pedidos de validação e reconhecimento de 

diplomas, seguida pela Europa, Estados Unidos e Canadá. Entre os principais 

problemas relatados pelas instituições estão legislação insuficiente e apresentação de 

documentação errada. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017) 

 

 Assim, temos pessoas formadas, com experiência profissional e possiblidade de ajudar 

o Brasil a desenvolver diversas áreas e técnicas novas sem possibilidade de trabalhar no seu 

mercado de atuação, porque não conseguem nem fazer a inscrição para revalidarem seus 

diplomas ou quando conseguem tem a revalidação indeferida por critérios arbitrários e sem 
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padrão. A situação se agrava ainda mais quando tratamos de refugiados e apátridas irregulares 

porque por estarem de modo “ilegal” no país não podem nem sequer tentar a revalidação.  

 A situação gera uma inflação no mercado informal. Sem diplomas mas com o instinto 

de sobrevivência, a falta de oportunidade de trabalho na área especifica de domínio, acaba 

gerando uma migração para o mercado informal ou outras áreas de maior facilidade de 

ingresso, mas sem a necessária especificação. Assim, estão surgindo “exilados acadêmicos”. 

Formandos ou trabalhadores que não conseguem acesso a sua área de especialização e que 

pela necessidade de trabalhar, precisam se adequar a outras áreas. Temos assim um ônus tanto 

pessoal quanto social. 

 

Novas Normas de Revalidação de Diplomas Estrangeiros 

 

 Felizmente, em dezembro de 2016, vários dos problemas acima citados em relação ao 

procedimento de revalidação de diplomas estrangeiros foram cessados para aqueles que a 

partir de então busquem a revalidação. O Ministério da Educação estabeleceu novas normas 

de revalidação de diplomas, – o ministro Mendonça Filho assinou, no Conselho Nacional de 

Educação (CNE), em Brasília, portaria normativa que dispõe sobre as regras e os 

procedimentos para equivalência, em âmbito nacional, dos diplomas expedidos por 

instituições estrangeiras de educação superior – o que torna o processo mais ágil.  

 As novas normas estabelecem um prazo de 180 dias para o reconhecimento ou não dos 

diplomas pelas universidades e prevê a abertura de processo administrativo contra a 

instituição que desrespeitar a norma. “A nova legislação estabelece normas e prazos que são 

importantes tanto para as instituições realizarem as revalidações e reconhecimentos quanto 

para as pessoas que os solicitam”, segundo a diretora de Relações Internacionais da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Nesse campo tem 

sido fundamental a luta da Associação Nacional dos Pós-graduandos (ANPG), especialmente 

quanto à mudança das normas de revalidação de diplomas no Brasil. A ANPG tem lutado para 

que alunos brasileiros que conquistam sua titulação no exterior, bem como alunos estrangeiros 

que vêm para nosso país possam ser representados e seus direitos quanto ao estudo e, 

consequentemente ao trabalho, sejam reconhecidos pelo governo.  

 Isso é importante porque, na dinâmica atual, os diplomas estrangeiros de cursos 

superiores poderão ser admitidos em qualquer data para a análise das universidades federais, 

mas o estudante não poderá solicitar reconhecimento igual e concomitante para mais de uma 

universidade. Além disso, se a solicitação do seu pedido for negado, ele terá direito a apenas 
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mais uma solicitação em universidade distinta da primeira. Em relação aos refugiados e 

migrantes que não possuírem os documentos exigidos, eles poderão realizar uma prova de 

conhecimentos, conteúdos e habilidades relativos ao curso completo, como forma exclusiva 

de avaliação ao processo de revalidação. 

 Embora essas novas normas colaboram positivamente para reduzir a burocratização do 

processo e prestigiar o mérito da situação, vários refugiados e migrantes ainda sofrem 

consequências dos problemas do antigo procedimento. Mas precisam, ainda, ser 

complementadas, pois não alcançaram o seu potencial máximo e, principalmente, deve 

assegurar a efetividade delas. Não haverá benefícios se as novas normas do MEC, assim como 

as antigas, não forem devidamente implementadas e fiscalizadas. Por isso se pode avaliar que 

a situação atual evidencia (SOUZA, 2014). 

 

Projeto de lei Nº 399 de 2011  

 

 Embora o MEC tenha estabelecido novas normas que contribuíram para que o 

reconhecimento de diploma estrangeiro seja mais ágil e burocrático, ainda há um projeto de 

lei em tramite na Câmara de Deputados que propõe reduzir as dificuldades ainda encontradas 

nesse processo. Em 2011, o Senador Federal Roberto Requião -  PMDB/PR apresentou o 

projeto de lei Nº 399 visando alterar o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a revalidação e o 

reconhecimento de diplomas de graduação, mestrado e doutorado expedidos por instituições 

de ensino superior estrangeiras. Segundo o senador na justificativa do projeto, 

 

São frequentes os relatos de processos excessivamente caros, pouco transparentes, 

demorados e arbitrários, que resultam, não raro, em prejuízo a estudantes de 

destaque e na negativa do reconhecimento ou revalidação de estudos realizados em 

cursos de universidades de excelência acadêmica internacionalmente reconhecida. 

 

 Esse projeto busca simplificar e uniformizar o reconhecimento de diplomas 

estrangeiros. Um dos critérios é que a revalidação seja concedia por universidades públicas 

que tenham o curso do mesmo nível e área ou equivalente. Assim como os diplomas de 

mestrado e doutorado expedidos no exterior só serão avaliados por universidades que tenham 

curso de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento. O projeto 

também propõe que haja anualmente uma divulgação realizada pelo poder público sobre a 

relação de cursos e instituições estrangeiras de excelência, sendo assim, os diplomas 
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expedidos por essas instituições não serão analisados individualmente, eles terão uma 

tramitação célere e automática. 

 

Xenofobia e Reserva de Mercado  

 

 Além dos empecilhos legais, os refugiados e apátridas enfrentam um problema social 

gerado pela ausência de integração entre eles e os nativos do país receptor. Estes não adotam 

uma postura aberta e de respeito quanto as diferenças dos imigrantes, sendo assim, os 

refugiados devem se adequar aos costumes e crenças institucionalizadas. Não há um 

mecanismo legal ou social que oriente e desperte no cidadão a solidariedade e o 

reconhecimento de identidade do outro.  A proteção dos direitos dos refugiados e apátridas é 

uma função tanto do Estado quanto da sociedade receptora. Deve haver políticas públicas que 

promovem a conscientização coletiva. Os nativos precisam compreender a real condição 

desses imigrantes para adotarem uma postura de inclusão em relação a esse grupo. Sobre esse 

ponto, afirma Mary Garcia Castro: 

 

Uma política de imigração não se limita a legislar sobre a entrada, mas também 

tem que expressar o que se entende por integração, indo além do marco legal, pois 

deveria abarcar aspectos como a educação, a habitação, a saúde e a participação 

política e cidadã, entre outras. (CASTRO, 2007, p. 73) 

 

 Como exemplo, nos últimos cinco anos a crise se agravou, os imigrantes que saem do 

triangulo norte da América Central (Guatemala, El Salvador e Honduras) cresceram 

significativamente de 17 mil a 176 mil. A maioria são mulheres e jovens que fogem das 

repressões de gangues e buscam recomeçar a suas vidas em outro lugar. Eles buscam uma 

vida pacífica e digna, mas, infelizmente, alguns brasileiros aproveitam da vulnerabilidade 

deles para se beneficiar. Vários refugiados e apátridas são submetidos a condições análogas 

de escravos e até mesmo ao tráfico humano. Segundo informações do site da Universidade 

Federal de Minas Gerais, 

 

Em 2013, mais de 120 haitianos foram resgatados de condições análogas à 

escravidão em duas operações realizadas pelo Ministério do Trabalho. No começo 

deste ano, a Delegacia da Polícia Federal de Corumbá flagrou refugiados sírios em 

um alojamento em condições de trabalho escravo. Nos últimos anos, trabalhadores 

chineses também foram resgatados da condição de escravidão moderna no Rio de 

Janeiro e migrantes bolivianos foram resgatados em diversas oficinas de costura no 

país. (UFMG, 2017) 

  

 Devido a essa cultura de xenofobia, os títulos obtidos em outro país são 

discriminados, sob o argumento de que o padrão acadêmico brasileiro seria superior às 
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faculdades de outros países que não têm a mesma qualidade. É verdade que existem cursos 

questionáveis, porém esse não pode ser o ponto de partida, muito menos uma barreira 

institucional para dificultar o acesso aos integrantes de bons cursos. Essa situação 

discriminatória se fundamenta na visão errônea que vários cidadãos têm que ao receberem 

refugiados irá aumentar a concorrência na busca de emprego.  

 Enquanto, na verdade, a maioria dos imigrantes ocupam posições de trabalho em que 

as pessoas do próprio país se negam a ocupar, como ocorreu com o programa Mais Médicos 

no Brasil, trouxeram médicos cubanos para trabalharem em cidades precárias que os próprios 

médicos brasileiros se recusavam a trabalhar. O temor pelo desconhecido leva os brasileiros a 

reservarem vagas de trabalho somente para nativos, como se a concorrência e a compra de 

vagas entre eles já não fossem um desafio, eles utilizam de critérios arbitrários e recusas 

injustificáveis para inviabilizarem a possibilidade de concorrência com os estrangeiros. 

Recentemente essa reocupação foi expressa pelo Prof. Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, da 

Universidade de São Paulo, em suas aulas sobre “Cultura, Constituição e Direito Internacional 

Privado: O Papel do Princípio da Tolerância com as Diferenças”, ministradas no XIII Curso 

de Inverno do Centro de Direito Internacional (CEDIN).  

 Mônaco tem escrito há alguns anos sobre questões como a proteção da criança no 

direito internacional e questões relativas à família no âmbito do direito internacional, o que 

afeta, sem dúvida, muitos refugiados que vieram para o Brasil. Sabemos que muitas questões 

para além do direito ao trabalho e à revalidação dos diplomas ainda surgirão em razão do 

aumento crescente do fluxo de migrações e é intenção do NEGESP acompanhar tanto os 

dados sobre essa nova realidade, quanto os modelos de políticas públicas e outras respostas 

oferecidas pelo Estado para essas novas demandas para aferir sua resiliência tendo em vista a 

preservação da Constituição da República de 1988 e os direitos humanos. 

  

Considerações finais 

 Ao analisar as informações até então encontradas nessa pesquisa se observou que é 

essencial que os migrantes tenham um apoio do país que os recebem para conseguirem 

enfrentar essas dificuldades e conquistarem uma vida digna com seus direitos assegurados. Os 

brasileiros devem ser solidários e terem empatia com os deslocados, deve haver uma inclusão 

social e uma negação a qualquer forma de discriminação. O ser humano é um ser gregário, 

precisa viver em comunidade. Mas é evidente que existem diferenças étnicas, culturais, 

religiosas, educacionais e sociais que fazem o mundo ser plural. 
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 A proposta que se faz é o reforço do aparato estatal visando a inclusão social e 

educacional dos refugiados por meio de políticas públicas adequadas, intermediadas por 

organismos sérios e comprometidos como a ANPG, em respeito aos valores de um Estado 

resiliente, no qual se baseia a democracia nacional. Isso ofereceria um caminho inicial e 

potencialmente efetivo de densificação constitucional e, ainda, de empoderamento de grupos 

fragilizados. Para tanto, a reforma das legislações vigentes deve ser contínua e coparticipativa 

de modo que as metas traçadas sejam um retrato adequado e o mais próximo possível das 

necessidades reais das pessoas que delas necessitam. 
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O POVO NA OBRA DE MARIA BETHÂNIA 

 

Marlon de Souza Silva 

UFMG 

 
Resumo: Maria Bethânia surge no cenário artístico brasileiro no Opinião. A partir da análise 

da obra produzida pela cantora, esse trabalho tem como objetivo demonstrar como Bethânia 

se apropria do popular na sua busca pelo povo brasileiro. Para tanto utilizou-se a metodologia 

baseada na relação entre história, música e literatura. Tal análise demonstra que, em um 

primeiro momento, o povo apresentado pela cantora baseia-se nordestino e no favelado, como 

representantes da autêntica cultura nacional. Em outro, o povo constitui-se a partir do 

elemento indígena e negro, sendo que, neste último caso, acompanhado de uma valorização 

da religiosidade afro-brasileira. 

 

Palavras-chave: Maria Bethânia; Povo; Música Popular Brasileira. 

 

Abstract: Maria Bethânia appears in the Brazilian artistic scene in the Opinião. From the 

analysis of the work produced by the singer, this work aims to demonstrate how Bethânia 

appropriates the popular in her search for the Brazilian people. For this, a methodology based 

on the relationship between history, music and literature was used. This analysis demonstrates 

that, at first, the people presented by the singer are based in the Northeast and in the 

“favelado”, as representatives of the authentic national culture. In another, are constituted 

from the indigenous and black element, being accompanied by an appreciation of Afro-

Brazilian religiosity. 
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Introdução 

 

Maria Bethânia surgiu no cenário musical brasileiro em 1965, ao substituir Nara Leão 

no espetáculo Opinião. Com o sucesso decorrente de sua participação no espetáculo, iniciou 

sua trajetória discográfica com a gravação de um compacto simples e um LP no mesmo ano. 

De 1965 até os dias de hoje, a cantora registrou em sua carreira um total de 58 discos. Nestes, 

há uma pluralidade de temas gravados por ela seja questões amorosas, seja questões políticas 

e sociais. Além disso, há uma forte presença de elementos ligados a uma cultura popular. Nos 

anos 1960 houve uma redefinição da música popular brasileira a partir do debate estético e 

ideológico acerca do papel das artes em um contexto de ditadura militar. Espetáculos como 

Opinião se encontravam no cerne do debate em que, buscava-se no povo elementos para uma 

suposta revolução. Partindo desse pressuposto, o objetivo deste trabalho é analisar como 

Bethânia busca no popular, elementos para a construção de uma carreira pautada no popular. 
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Para tanto, a análise centrará em dois momentos da carreira da cantora em que estes 

elementos se fazem presentes: o espetáculo Opinião e o disco Brasileirinho. 

 

Trajetória de Maria Bethânia 

 

Maria Bethânia nasceu em Santo Amaro da Purificação, Bahia, em 1942, sendo a filha 

caçula do agente postal telegráfico José Telles Velloso e da dona de casa Claudionor Vianna 

Telles Velloso, mais conhecidos como seu Zezinho e dona Canô. O período de infância e 

início da adolescência de Bethânia foi vivido em Santo Amaro, pequena cidade do Recôncavo 

Baiano. Segundo o dicionário, uma das definições do termo recôncavo é enseada; terra em 

volta de cidade ou porto (FERREIRA, 2001). Mas o Recôncavo Baiano “abrange todas as 

terras adjacentes, ilhas e ilhotas, bem para além das praias, vales, várzeas e planaltos 

próximos ao mar” (MATTOSO, 1992, p. 51), ou seja, toda a terra que contorna a Baía de 

Todos os Santos.  

Em termos culturais, o recôncavo é marcado pela forte presença de tradições oriundas 

da população escrava – a grande mão de obra dos engenhos de açúcar. Encontram-se tradições 

religiosas afro-brasileiras, como os Carurus de Cosme e Damião
1
; festas religiosas do 

candomblé; lavagens, como a de Nossa Senhora da Purificação, que ocorre em Santo Amaro, 

e a de Nossa Senhora da Ajuda, em Cachoeira; e também, folias de reis. Além destas 

festividades, há uma forte presença da capoeira angola e do samba de roda. Estas práticas 

culturais estão ligadas à forte presença negra na região. Essa “unidade” cultural na região 

deveu-se ao processo migratório ocorrido em finais do XIX e início do XX, que levou consigo 

práticas e tradições como o samba de roda, por exemplo, para outras regiões (DOSSIÊ 

IPHAN, 2006, p. 27). Isto está relacionado com o processo de produção açucareira, base da 

economia da região, mas que a partir do XIX, vivenciou nova conjuntura impostas pelo 

mercado externo. 

Bethânia viveu em Santo Amaro até 1960 quando mudou-se com o irmão Caetano 

Veloso para a capital com o propósito de cursar o ginásio no Colégio Severino Vieira, da 

mesma forma que todas as irmãs. Seus pais sempre colocavam suas filhas para estudar na 

capital após saírem do primário, enquanto os homens cursaram o primeiro ciclo do secundário 

 
1 Festa em homenagem a São Cosme e São Damião, realizada em setembro. O nome da festa está relacionado a 

comida servida na ocasião: o caruru, considerado o prato preferido dos santos, é uma iguaria feita com quiabo 

cozido em azeite de dendê. No dia da festa, servem-se primeiramente, sete crianças, que comem, com a mão, 

sentadas no chão, o caruru servido em uma espécie de bacia comum a todos. Enquanto as crianças comem, os 

adultos, precedidos pelos que oferecem o caruru, cantam. Ver: Caruru. Revista Viver Bahia, Ano IV, nº 41, 

jul/set de 1977, pp. 10-12. 
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em Santo Amaro mesmo. Segundo Caetano, Bethânia não aceitara a ideia de mudança, ou 

seja, não aceitara a ideia de deixar Santo Amaro para viver em Salvador. É justamente nesse 

período que ele compôs Adeus meu Santo Amaro, uma marcha lenta feita a partir de um 

samba de roda tradicional de Santo Amaro; samba este que se tornou o tema oficial desse 

período de mudança dos irmãos. 

A adaptação de Bethânia em Salvador deveu-se, principalmente, à efervescência 

cultural da cidade no início dos anos 60, que tinha como ponto central de produção e 

divulgação, a Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, dirigida por Eros Martim 

Gonçalves. Foi através do grupo dessa escola de teatro que os irmãos Velloso iniciaram um 

nível de atuação mais sistemática. O relato de Caetano permite entender como se deram os 

primeiros momentos na nova cidade: 

 
Íamos para o Colégio Severino Vieira a pé ou de ônibus todos os dias e ela não 
atendia a nenhum dos meus estímulos de fazê-la interessar-se por uma árvore, um 

transeunte, um sobrado. Calada e triste, ela tolerava mal, em casa, as mínimas 

advertências de Nicinha (que tinha vindo para cuidar de nós dois, já que nossos pais 

tinham ficado em Santo Amaro), e só se dirigia a mim para repetir o quanto 

detestava ‘a Bahia’ e o quanto ansiava pelas férias para poder voltar a Santo Amaro 

(VELOSO, 1997, p. 58). 

 

Através do relato de Caetano percebe-se a dificuldade de adaptação de Bethânia em 

Salvador. O lento e difícil processo de adaptar-se em uma nova cidade iniciou-se a partir das 

águas do Dique do Tororó, visível da janela do apartamento dos irmãos Velloso. Segundo 

Caetano, “Bethânia, a guisa de protesto, começou a passar as tardes sentada no parapeito da 

janela olhando fixamente essas águas, e terminou por apaixonar-se por elas: foram seu 

primeio vínculo de amor por Salvador”, e talvez tenha sido por causa dessas águas, que ele 

conseguiu levá-la para assisitir uma peça de teatro (VELOSO, 1997, p. 58). Após assistirem 

a montagem de A história de Tobias e de Sara, de Paul Claudel, protagonizada por Helena 

Ignez e Érico de Freitas, no Teatro Santo Antônio, palco da Escola de Teatro, que a 

sensibilidade e a inteligência de Bethânia se abriram para Caetano, e a partir desse contato 

com o teatro, ela passou a sair para concertos, peças, filmes e exposições (VELOSO, 1997, 

p. 60).  

Foi através das atrações das escolas de arte e museus da Universidade, 

principalmente, através da Escola de Teatro, dirigida por Martim Gonçalves, que ela teve 

contato com peças de autores contemporâneos, como Paul Claudel, Tenessee Williams, 

Bertold Brecht e Albert Camus, fazendo-a se interessar pelo teatro e a profissão de atriz 

(CALADO, 1997, p. 35; VELOSO, 1997, p. 61). Bethânia não chegou a participar das aulas 
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de teatro, como aluna, mas assistiu algumas como ouvinte. Mesmo nesta condição e tendo 

contato com pessoas ligadas ao universo teatral, a aproximação de Bethânia com o universo 

artístico de Salvador ocorreu através da música, a partir de seu contato com Álvaro 

Guimarães, o Alvinho, no ano de 1962. Ao criar a trilha sonora do curta-metragem do 

diretor, intitulado Moleques de rua, Caetano utilizou a voz de Bethânia. No ano posterior, 

1963, Alvinho, ligado à Escola de Teatro, incluiu-a novamente em sua montagem da peça 

Boca de ouro, de Nelson Rodrigues. Antes da primeira cena, com o palco e a platéia às 

escuras, ela cantava sem acompanhamento e amplificação, a música Na cadência do samba, 

de Ataulpho Alves, Matilde Alves e Paulo Gesta. A partir desse momento, de acordo com 

Caetano, passou a existir um culto à voz de Maria Bethânia entre os boêmios de Salvador. 

Havia sempre quem a pedisse para cantar um samba-canção de Noel Rosa ou Dolores Duran 

(VELOSO, 1997, p. 67). 

Os primeiros anos de Bethânia em Salvador coincidiram com o momento final da 

política do reitor Edgar Santos, porém, esta marcou a vida cultural da cidade. Com sua saída 

e das pessoas que estavam à frente das Escolas criadas por ele, ocorreu uma cisão dentro da 

Escola de Teatro da UFBA. Um grupo de dissidentes desta escola, como os atores Othon 

Bastos e Carlos Petrovich, fundou o Teatro dos Novos. Com direção de João Augusto 

Azevedo, o grupo pretendia inaugurar o Teatro Vila Velha com uma semana cultural, em 

fins de 1964. Dentro desse panorama cultural, principalmente a partir das relações com o 

pessoal do teatro, Bethânia e Caetano conheceram Maria da Graça, futuramente conhecida 

como Gal Costa; Gilberto Gil, Fernando Lona, Tom Zé e Piti, e juntos, realizaram em fins de 

1964, dois shows de música nas festividades de inauguração do Teatro Vila Velha: Nós, por 

exemplo... e Nova bossa velha, velha bossa nova, que deviam sua existência à bossa nova, 

“surgida” em 1959 com o disco Chega de Saudade, de João Gilberto.  

O show Nós, por exemplo, dirigido por Caetano Veloso, Gilberto Gil e Roberto 

Santana, estreou no dia 22 de agosto de 1964 no Teatro Vila Velha e tinha como proposta 

renovar a música popular brasileira a partir de jovens compositores, cantores e 

instrumentistas, tendo como eixo central, a bossa nova.  Com o sucesso das duas 

apresentações de Nós, por exemplo..., o grupo foi convidado pela produção do teatro Vila 

Velha para a realização de uma temporada no mês de novembro de 1964. Tendo a mesma 

formação do primeiro espetáculo, Nova bossa velha, velha bossa nova, foi dirigido por 

Gilberto Gil, Alcyvando Luz e Caetano Veloso e estreou no dia 21 de novembro daquele 

ano. Se o primeiro tinha o intuito de divulgar a bossa nova, demonstrando o grupo enquanto 

uma geração que devia sua existência ao gênero, este novo buscava não só divulgar, mas 
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também refletir sobre a mesma. Com esta proposta, o espetáculo assumiu um caráter 

totalmente didático e histórico, mostrando a trajetória da música popular brasileira até João 

Gilberto. 

Muito antes do término da montagem do espetáculo Nova bossa velha, velha bossa 

nova, o grupo havia decidido que, após a apresentação, começariam a produzir shows 

individuais. Pela potência cênica de Bethânia, o grupo decidira que ela deveria iniciar a série 

de espetáculos individuais. Intitulado Mora na filosofia – título extraído do samba 

homônimo de Monsueto e Arnaldo Passos, presente no roteiro – o espetáculo teve direção de 

Caetano Veloso e Gilberto Gil, com produção de Orlando Senna.  A escolha do repertório foi 

realizada por Maria Bethânia. Neste espetáculo, Bethânia interpretou canções do espetáculo 

Opinião que a lançaria no eixo Rio-São Paulo.  

 

A busca no povo em Opinião 

 

O espetáculo Opinião surgiu a partir de Oduvaldo Viana, que ao ouvir o disco Opinião 

de Nara, antes do lançamento em novembro, viu a oportunidade de criar um show para a 

estreia de um teatro que ele e seus companheiros do CPC, extinto junto com a UNE após o 

golpe, queriam inaugurar ainda em 1964 (CABRAL, 2008, p. 85). Produzido por Oduvaldo 

Viana, Paulo Pontes e Pichinpla, tendo o texto escrito por Oduvaldo e Paulo, juntamente com 

Armando Costa e direção de Augusto Boal, o espetáculo reunia um compositor nordestino, 

João do Vale; um sambista de morro, Zé Kéti; e uma cantora bossanovista da zona sul 

carioca, Nara Leão, fazendo uma aproximação entre a música brasileira e a arte engajada. 

Além de serem atores do espetáculo, os três eram também os personagens. Em um palco nu, 

todos vestindo calças jeans e camisa, o texto tentava mostrar o que tinha em comum uma 

garota zona sul, um nordestino e um morador do subúrbio carioca. O elo entre os três era feito 

através das músicas, entremeadas por textos sobre a vida dos personagens e relativos a 

questões abordadas no espetáculo. 

O repertório era baseado em músicas compostas na maioria por João do Vale e Zé 

Kéti, além de outras composições que estavam de acordo com a proposta do show. Algumas 

das canções foram retiradas dos dois discos de Nara lançados em 1964
2
. A tônica era de 

contestação social e política fazendo uma aproximação com o universo popular. Como 

afirmou Napolitano, ao contrário da canção engajada pré-golpe militar, em que o nacional 

educava o popular, Opinião deu novo alento a essa discussão, fazendo com que o popular 

 
2 As músicas foram extraídas dos discos LEÃO, Nara. Nara. Elenco, LP, 1964, ME-10; LEÃO, Nara. Opinião de 

Nara. Philips, LP, 1964, P632.732L. 
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desse sentido ao nacional, resolvendo, por enquanto, os impasses da arte engajada 

(NAPOLITANO, 2007, p. 86). 

A estreia de Maria Bethânia no cenário musical do eixo Rio-São Paulo ocorreu no dia 

13 de fevereiro de 1965, ao substituir Nara Leão no Opinião. Nara tivera que abandonar o 

espetáculo no final de janeiro por problemas na garganta, sendo substituída temporariamente 

por Susana de Moraes. O convite feito a Bethânia para substituí-la partiu dos produtores do 

espetáculo, entre eles, Oduvaldo Vianna Filho e o diretor Augusto Boal, que seguiram a 

indicação feita pela própria Nara. Após o lançamento de seu primeiro disco, Nara, de 1964, 

ela viajou para Belém do Pará devido à realização de um show no norte do país e também 

para conhecer a música feita nas regiões norte e nordeste. Nesse período, ela tinha voltado 

sua atenção para as músicas de compositores dos morros cariocas e nordestinos, 

principalmente, para composições que falassem de questões sociais. Sérgio Cabral afirma 

que Nara levava tão a sério a tarefa de encontrar as raízes da verdadeira música brasileira 

que, de Belém, ela resolveu visitar as capitais no nordeste para pesquisar a produção musical, 

parando por último em Salvador, onde imaginava recolher diversas canções, especialmente, 

sambas de roda (CABRAL, 2008). Nessa viagem acabou conhecendo o grupo dos baianos. 

A escolha de Bethânia por Nara Leão coloca algumas questões que devem ser 

levantadas. Uma primeira relacionada justamente com a escolha. Por que Nara escolheu uma 

cantora com um timbre e uma forma de interpretar diferente da sua para ser sua substituta, ao 

invés de alguém mais próximo de sua performance? Acredito que esta escolha demonstra a 

visão que Nara tinha da música popular brasileira. Visão esta sintetizada em seu repertório 

gravado no ano de 1964. A fuga da bossa nova e a busca pelo autêntico ajudam a explicar a 

escolha de Nara: Bethânia representava justamente essa procura e essa fuga. Ao invés de 

escolher uma cantora formada no seio da bossa nova com um timbre parecido com o seu, 

Nara preferiu uma que representasse todo um universo musical que equacionava tradição e 

popular. Cantora esta, com uma performance que, talvez, ela julgasse até mais condizente 

com o que ela entendia ser importante de ser cantado naquele momento. Com uma 

impostação de voz que ela mesma não tinha, mas cuja força ela valorizava. 

O Opinião geralmente é citado enquanto um ato de contestação ao regime instaurado 

em abril daquele ano, bem como, em relação ao papel das artes em um momento de intensa 

discussão em torno do nacional-popular. Porém, na maioria dos casos, não se analisa o 

roteiro do espetáculo, demonstrando sua relação com o nacional e o popular. Além de ter 

sido o responsável pelo lançamento de Maria Bethânia no eixo Rio-São Paulo, contribuindo 

para o início de sua carreira discográfica, Opinião também permitiu uma aproximação da 
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cantora com os acontecimentos políticos do período, pois, a partir de sua interpretação da 

música Carcará, de João do Vale e José Cândido, ela recebeu o título de cantora de protesto. 

O que se explica pela proposta do espetáculo. Sua carreira iniciou-se, portanto, em um 

evento de cunho político-social forte, mesmo sendo um espetáculo teatral. Pela sua 

importância, tanto para as discussões estéticas e políticas do período quanto para o 

surgimento de Bethânia, acho necessário mostrar como se deu a relação do Opinião com o 

nacional-popular do período.  

Marcelo Ridenti mostra que até 1964 o florescimento cultural estava ligado a 

movimentos sociais amplos como, por exemplo, os de trabalhadores rurais e urbanos, além 

dos estudantis e intelectuais, quase todos desarticulados após o golpe, principalmente, 

aqueles ligados a setores de esquerda. Um bom exemplo disso foi a extinção da União 

Nacional de Estudantes e juntamente, do Centro Popular de Cultura. O autor ainda afirma 

que logo após o golpe, intelectuais e artistas se colocaram na oposição ao regime (RIDENTI, 

200, p. 121). Espetáculos como o Rosa de Ouro e Opinião, tendo a música como amálgama 

do debate estético-ideológico, deram novo alento ao nacional-popular. Segundo Napolitano, 

 

Tratava-se de fazer com que o elemento popular desse sentido ao nacional, e não 

com que o elemento nacional educasse o popular, tal como na canção engajada pré-

golpe, caracterizada por uma tentativa de adequação entre sofisticação estética e 

pedagogia política, na busca de produto cultural nacional de alto nível 

(NAPOLITANO, 2007, p. 86). 

 

O espetáculo Opinião foi o primeiro evento organizado por intelectuais e artistas 

contra o regime militar, sendo que a maioria deles era ligada ao Partido Comunista Brasileiro 

e ao CPC. Para Napolitano, o espetáculo pareceu resolver, momentaneamente, os impasses 

da cultura nacional-popular de esquerda, dilacerada entre escolhas dicotômicas, como 

“comunicabilidade” versus “popularidade” ou “tradição” versus “modernidade” 

(NAPOLITANO, 2007, p. 94).  Nele, encontram-se presente músicas abordando a questão da 

terra, ligada, principalmente ao sertão, como em Deus e o Diabo na terra do Sol (Sérgio 

Ricardo e Glauber Rocha): “Espero que o sinhô tenha tirado uma lição: / Que assim mal 

dividido / Esse mundo anda errado, / Que a terra é do homem / Não é de Deus nem do 

Diabo!”; a vida dura do trabalhador rural, como em Sina de Caboclo (João do Vale e J. B. de 

Aquino): “Mas plantar pra dividir / Não faço mais isso, não. / Eu sou um pobre caboclo / 

Ganho a vida na enxada / O que eu colho é dividido / Com quem não plantou nada”; nesta 

mesma música, nota-se a questão da migração nordestina para o sul do país: “Se assim 

continuar / Vou deixar o meu sertão / Mesmo os olhos cheios d’água / E com dor no coração 

/ Vou pro Rio carregar massas / Pros pedreiros em construção”. A questão da migração 



 

 

 

232 

nordestina aparece também em Borandá (Edu Lobo): “Vam’borandá / Que a terra já secou, 

borandá / É, borandá / Que a chuva não chegou, borandá”. 

A proposta do espetáculo era levantar os problemas da sociedade brasileira por 

intermédio da vivência de pessoas dela representativas. A inclusão de um compositor de 

morro, negro, está relacionada a essa questão de se pensar sobre questões relativas à raça e 

também, sobre a situação de pobreza vivenciada pela população moradora dos morros 

cariocas. As dificuldades enfrentadas pela população dos morros cariocas, a marginalização 

dos “favelados”, foram representados pela letra da canção Nega Dina (Zé Kéti): “A minha 

vida não é mole não / Entro em cana toda hora sem apelação / Eu já ando assustado e sem 

paradeiro / Sou um marginal brasileiro”. Nesta letra, fica evidente a situação de dificuldade 

por que passavam os negros “favelados”: estes viviam à margem da sociedade. Estas 

dificuldades, geralmente relacionadas à pobreza, apareceram novamente com Cicatriz (Zé 

Kéti e Hermínio Bello de Carvalho): “Pobre nunca teve gosto / A tristeza é a sua cicatriz / 

Reparem bem que só de vez em quando / Pobre é feliz”. E ainda em O favelado (Zé Kéti): 

“O morro tem sede / O morro tem fome / O morro sou eu / O favelado”.  

O texto de Opinião possuía um caráter político bem definido: fazer pensar sobre os 

problemas sociais da sociedade brasileira e também sobre aspectos culturais e políticos. O 

morro e o sertão são entendidos, desta forma, como os locais simbólicos de resistência. Não 

teria aqui condições de analisar o roteiro do espetáculo de forma total, mas o exposto acima 

demonstra a proposta principal do show. Cabe ressaltar que a busca de elementos no popular 

para uma arte engajada já vinha desde o começo da década com as canções engajadas. Esta 

relação dos intelectuais com o universo popular também foi delineada no manifesto do CPC. 

Para tal manifesto o que importava na obra não era sua qualidade estética, mas sim, a 

construção de um veículo ideológico, tendo como base da expressão do nacional-popular, as 

classes populares. A arte tinha que ter um papel político, deveria ser, portanto, panfletária e 

não necessariamente de boa qualidade. Napolitano aponta que o manifesto propunha uma 

coisa, mas os artistas fizeram outra. Segundo o autor, os músicos “buscavam uma canção 

engajada, porém moderna e sofisticada, capaz de reeducar a elite e ‘elevar o gosto’ das 

classes populares, ao mesmo tempo em que as conscientizava” (NAPOLITANO, 2007, p. 

77). O que Napolitano chama a atenção sobre o caráter histórico do Opinião é justamente a 

tentativa de equacionar esse “impasse” estético-ideológico, mas isso se dá a partir da cultura 

popular, da busca no povo. 

Conforme apontou Napolitano e também Ridenti, Opinião pareceu resolver os 

problemas do nacional e do popular a partir dos elementos do povo, principalmente, o 
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favelado e o sertanejo. Assim, ao substituir Nara Leão, a carreira de Maria Bethânia inicia e 

se insere dentro do debate em torno do nacional e popular e, contribui assim, com sua busca 

no popular que será uma constante em sua obra, como pode ser perceptível no disco 

Brasileirinho, lançado pela cantora em 2003. 

Brasileirinho e a ideia de Brasil de Maria Bethânia 

 

O início da carreira da cantora, como apontado acima, aconteceu dentro de um 

período marcado por um debate estético-ideológico em torno da MPB no qual a questão do 

nacional e do popular tinha grande destaque. Da estréia em 1965 até os dias de hoje, a 

cantora registrou em sua trajetória artística, 58 discos, excetuando-se os compactos, onde 

encontramos elementos diversos, com relação à temática das canções. Com um repertório tão 

vasto, a cantora transitou pelos diversos estilos da música popular brasileira. Passou por 

várias gravadoras multinacionais até ser contratada pela Biscoito Fino e lançar seu próprio 

selo dentro da gravadora, o Quitanda, voltando-se para uma produção onde o popular e o 

nacional se fazem presentes. O disco Brasileirinho foi um marco dentro desse novo contexto 

de produção de Bethânia, pois marca uma ruptura na carreira da cantora. Com o lançamento 

do disco, a cantora rompeu com a indústria fonográfica “comercial” e com o estilo romântico 

impresso em seus discos até então, para lançar no mercado um disco preocupado com as 

raízes da cultura brasileira. Além disso, rompeu também, com a forma predominante de se 

fazer disco no mercado fonográfico a partir do advento do CD.  

Houve uma preocupação, não só com a escolha do repertório, mas também, com o 

encarte. Talvez, essa tenha sido uma das maiores perdas da passagem do Long Play para o 

Compact Disc: a preocupação com a estética visual dos encartes, que ajudam a compreender 

melhor a proposta do artista. O repertório do disco era, inicialmente, pequeno. Seriam 

gravadas somente quatro ou cinco músicas, com referências aos índios. Depois, como a 

própria cantora diz, abriu-se para todo o Brasil, com ajuda de Chico César na escolha do 

repertório
3
. Compõem o disco, as seguintes músicas: 

 

1 – Salve as folhas (Gerônimo / Ildásio Tavares), participação de Uakti 

Poema “O descobrimento do Brasil” (Mário de Andrade), em leitura de Ferreira Gullar 

2 – Yayá Massemba (Roberto Mendes / Capinan) 

3 – Capitão do Mato (Paulo César Pinheiro / Vicente Barreto) 

4 – Cabocla Jurema (Domínio Público) – participação de Miúcha 

 
3 Entrevista a Pedro Alexandre Sanches. Folha de São Paulo, 24/09/2003. 
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Ponto de Janaína (Domínio Público) – participação de Miúcha 

5 – Poema “O poeta come amendoim” (Mário de Andrade), em leitura de Denise                                                                                                                                                                                                                                      

Stocklos 

Santo Antônio (J. Velloso) 

6 – Padroeiro do Brasil (Ary Monteiro / Irany de Oliveira), participação de Tira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Poeira 

7 – São João, Xangô Menino (Caetano Veloso / Gilberto Gil) 

Ponta de Macumba (Domínio Público) 

8 – Texto de Guimarães Rosa 

Cigarro de Palha (Armando Cavalcanti e Klecius Caldas) 

Boiadeiro (Armando Cavalcanti e Klecius Caldas) 

9 – Texto de Guimarães Rosa 

Sussuarana (Heckel Tavares / Luiz Peixoto), participação de Nana Caymmi 

10 – Senhor da Floresta (René Bittencourt / Augusto Calheiros) 

11 – Texto de Guimarães Rosa 

Purificar o Subaé (Caetano Veloso) 

Cantiga para Janaína (Domínio Público) 

12 – Poema “Pátria Minha” (Vinícius de Moraes) 

Melodia Sentimental (Villa-Lobos / Dora Vasconcellos) 

 

O espetáculo Brasileirinho, lançado em 2004, teve como base do roteiro, estas doze 

canções, além de outras, inseridas posteriormente: “Bachianas Brasileiras nº5”, de Villa 

Lobos; “Gente Humilde”, de Garoto, Chico Buarque e Vinícius de Moraes; “Correnteza”, de 

Tom Jobim e Luiz Bonfá; “Luar do Sertão”, de Catulo da Paixão Cearense; “Olha pro Céu 

Meu Amor”, de José Fernandes e Luiz Gonzaga; “São Jorge”, de Hermeto Paschoal; “João 

Valentão”, de Dorival Caymmi; “Estrela do Mar”, de Marino Pinto e Paulo Soledade; 

“Pastorinhas”, de Noel Rosa e João de Barro; “Motriz”, de Caetano Veloso; “Miséria”, de 

Arnaldo Antunes, Paulo Miklos e Sérgio Britto; “Comida”, de Arnaldo Antunes, Marcelo 

Fromer e Sérgio Britto; “Rio de Janeiro (Isto é o Meu Brasil)”, de Ary Barroso; “Tarde em 

Itapoã”, de Toquinho e Vinícius de Moraes; e “O que é o que é”, de Gonzaguinha. 

Ao fazermos uma análise do repertório, verificamos essa preocupação com o popular, 

com as raízes da cultura brasileira. As músicas retratam a idéia de Brasil da cantora: um 

Brasil diverso, formado por elementos antagônicos, conflitantes ou não. Temos elementos 

que nos remetem às influências negra, branca e indígena na formação da música brasileira e, 
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da cultura popular brasileira como um todo. A cantora traça um panorama musical brasileiro, 

tanto no disco, quanto no espetáculo. O cenário do show – com palha e colcha de retalhos – 

nos remete aos diversos elementos da cultura brasileira. Ora nos remete às quermesses e 

festas juninas, ora à religiosidade afro-brasileira, ora a um Brasil rural e também, indígena. 

Alguns nomes presentes no repertório são representativos para a compreensão desta idéia de 

Brasil e essa busca no popular: Mário de Andrade, Villa-Lobos, Guimarães Rosa e Catulo da 

Paixão Cearense. Da mesma forma que Mário de Andrade e Villa-Lobos, Maria Bethânia 

buscou no popular elementos para sua produção musical.  

Apesar de não ser compositora, acreditamos que uma obra musical é feita não só por 

estes, mas também, por seus intérpretes. Como bem afirmou Marcos Napolitano, “a 

performance é um elemento fundamental para que a obra exista objetivamente”, assim, “a 

experiência musical só ocorre quando a música é interpretada” (NAPOLITANO, 2002, p. 

83). Mário e Villa-Lobos buscaram no popular, não só elementos para sua arte, mas tentaram 

compreender esse Brasil. Para ambos, a arte nacional está no povo. Bethânia faz esse mesmo 

caminho: tal como eles, tenta descobrir o Brasil do interior, e o Brasil indígena, das matas do 

Amazonas. Catulo da Paixão Cearense e Guimarães Rosa representam, por sua vez, esse 

ruralismo, esse regionalismo tão valorizado por Mário de Andrade e que a cantora retoma em 

Brasileirinho. A própria ideia de o violão e a viola serem os instrumentos principais na 

gravação do disco e do show, nos remete a esse clima de sertão, de interior, com as modas de 

viola ao redor da fogueira. Com um repertório pautado na diversidade musical brasileira, o 

disco e o show Brasileirinho funcionam como uma síntese da idéia de Brasil proposta por 

Maria Bethânia em que o povo se faz presente a partir da cultura popular. 

A religiosidade afrobrasileira em Bethânia 

A busca no povo de Maria Bethânia insere-se em um universo religioso 

afrobrasileiro. Desde sua estreia, sua ligação com a cultura popular explicita-se a partir de 

sua relação com a religiosidade afro-brasileira. Em entrevista realizada por ocasião do 

espetáculo, Pássaro proibido, apresentado por Maria Bethânia em 1977, Fauzi Arap 

afirmou:  

“Foi a primeira cantora a cantar – não por modismo; por fé – a música religiosa do 

povo brasileiro. E sem se postar como intelectual ou inventora de caminhos. Ela tem 

o bom-senso, o olho simples do povo, o jeito de ver as coisas sem barreiras 

intelectuais”4.  

 

A partir de 1969, as referências às temáticas religiosas de matriz afrobrasileira se 

 
4 PACHECO, Tânia. “Maria Bethânia e Fauzi Arap: Em cima do muro, o encontro da música com o teatro”, O 

Globo, 13/01/1977. 
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tornam uma constante em seu repertório. Sua frase me permite pensar a relação da cantora 

com estas religiões no começo de sua carreira artística, momento que coincide com o 

processo de formação da chamada “moderna música popular brasileira”, no qual a discussão 

em torno do nacional e do popular desempenhou um papel central.  

Ao longo de seus discos há uma constante presença de músicas que tratam da questão 

religiosa, sejam ligadas ao universo afro-brasileiro, sejam ao catolicismo popular. Tal fato 

relaciona-se com a vivência religiosa da cantora. Bethânia não se apropria do popular, 

principalmente no caso da religião, com um sentido meramente político, ideológico ou 

estético. A cantora gravou músicas que falam da religiosidade do povo brasileiro por sua 

vivência no candomblé e no catolicismo. Isto é perceptível se atentarmos para as músicas 

que compõem o disco Brasileirinho em que o devocionismo popular se faz presente.  

Afirmando sua individualidade, a cantora gravou sua fé em seus discos. Estas 

gravações ocorreram a partir de uma vivência religiosa. Ao cantar o que gosta, a partir de um 

contato com o candomblé e com o catolicismo, a cantora passou a cantar sua fé. Desta forma, 

passou a cantar com os pés descalços, a partir de seu contato com o candomblé em 1969, 

como mostra Hermínio Bello de Carvalho, na contracapa do disco gravado nesse mesmo 

ano: “Em meio de saravás, ela risca o chão com pés descalços, arma seus búzios na 

necessidade de decifrar a arte que lhe caberá”
5
. O ato de cantar com os pés descalços assume 

caráter religioso, dado que, nos terreiros de candomblé, dançar com os pés no chão significa 

a comunicação com a terra.  

Mesmo não encarando sua carreira enquanto sacerdócio, Bethânia utilizou dos discos 

e do palco enquanto meio de difusão de sua religiosidade. Ao manifestar sua fé, divulgava 

também, a religiosidade do povo brasileiro. Com a gravação de canções com referências aos 

orixás e santos, a cantora contribuiu para a valorização e legitimação das religiões. Tem-se, 

assim, uma busca do popular com sentido religioso. 

 

Considerações finais 

 

A obra produzida pela cantora Maria Bethânia é uma obra vasta em que se fazem 

presentes, diversos elementos para se pensar a sociedade brasileira, seja nos anos 1960 com 

o espetáculo Opinião, seja nos anos 2000 com Brasileirinho. Ao longo de sua trajetória, ela 

mostrou um Brasil mestiço, baseado na valorização do povo. Desta forma, acredito que a 

cantora contribuiu e contribui com sua busca no povo brasileiro para a compreensão do país. 

 
5 CARVALHO, Hermínio Bello de. Bethânia tem o porte magro e agreste, chuvoso. Contracapa do disco Maria 

Bethânia, LP, Odeon, 1969. (MOFB 3577) 
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Em Opinião, o povo era representado pelo favelado e pelo sertanejo, com uma proposta de 

pensar sobre os problemas da sociedade brasileira inserida em um regime ditatorial, em que 

o morro e o sertão são entendidos como os locais simbólicos de resistência. Buscava-se no 

povo elementos para a construção utópica de uma ideia de Brasil. Na obra de Maria Bethânia 

essa utopia reaparece ao longo de sua carreira e, de forma mais latente, em Brasileirinho. 

Neste, o povo é mestiço e contribui para a afirmação de uma identidade nacional brasileira.  

Brasileirinho de Bethânia afirma a unidade na diversidade, onde a mestiçagem 

aparece como algo dado, seja na formação da música brasileira, seja na formação do povo 

brasileiro. A discussão em torno da formação racial brasileira parece resolvida neste trabalho 

da cantora. Nele, há uma valorização da identidade nacional brasileira, mestiça, mas que traz 

em si suas especificidades regionais. No disco há uma ampliação de tal identidade: a cantora 

aumenta o leque de possibilidades na construção de um Brasil-Nação. Se nos anos 30, por 

exemplo, ser brasileiro significava ser carioca, em Brasileirinho ser brasileiro é levar em 

conta as peculiaridades regionais na formação de uma música e de um povo mestiço. 

O espetáculo Opinião inicia a busca no povo de Maria Bethânia e, Brasileirinho, 

reafirma tal busca, principalmente, por demonstrar os aspectos constituintes do povo 

brasileiro, dentre eles, o religioso.  
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Resumo: Neste trabalho avaliamos os impactos da sociedade na ciência, como únicos dotados 

de inteligência suficiente para o registro e (res) significação do mundo.  Respondemos a uma 

ordem biológica que nos torna produtores de ciência. Somos 100% natureza e 100% cultura. 

No pensamento complexo não se limita à ciência. Romper a fronteira entre homem e natureza 

ou saber e conhecimento é o retorno ao sapiens sapiens demens que habita em nós. Ao 

discutir a reforma do pensamento e das instituições que formam formadores do pensamento 

assumimos a fragilidade da sociedade que somos. A ciência produto dessa sociedade é 

passível da recursividade que lhe deu origem. 

 

Palavras chave: Sociedade; Ciência; Educação; Impactos. 

 

Abstract: In this paper we evaluate the impacts of society on science, as unique with 

sufficient intelligence for the registration and (res) signification of the world. We respond to a 

biological order that makes us producers of science. We are 100% nature and 100% culture. 

In complex thinking it is not limited to science. Breaking the boundary between man and 

nature or knowing and knowing is the return to the sapiens sapiens demens that dwells in us. 

In discussing the reform of thought and the institutions that form trainers of thought, we 

assume the fragility of the society we are. The science product of this society is susceptible of 

the recursion that gave rise to it. 

 

Keywords: Society; Science; Education; Impacts. 

 
 

Introdução 

 

 

A elaboração do que hoje conceituamos como produção do conhecimento nasce junto 

com a humanidade e tem o seu registro concomitante ao desenvolvimento do gênero humano 

e da sociedade vigente: quer seja em gravuras rupestres, histórias que a vovó contava, 

registros bibliográficos, experimentos laboratoriais ou algoritmos, entre outros. Dessa forma, 

podemos pensar que, anterior à existência do ser humano os registros ainda são objetos de 

 
1 Professor da Universidade Federal de Sergipe, orientador; a.vmsouza@yahoo.com.br 
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4 Graduada em Ciências Contábeis pela Faculdade Martha Falcão / DeVry: suanamgloria@gmail.com  
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estudos e que o homem é o único ser inteligente capaz de escrever e inscrever sua história, 

além de (res) significá-la ao longo do tempo.  

Na pré-história a descoberta do fogo e como produzi-lo estabeleceu um grau de 

vantagem de um homem sobre o outro e depois, de um grupo sobre os demais. Ao introduzir 

um novo elemento aos modos de existência, esses modos foram se alterando e produzindo 

novas formas de lidar com as realidades em que estavam assentados os anteriores. Surge o 

calor para minimizar o frio, o cozimento das carnes no fogo e a fogueira como instrumento de 

defesa ante aos ataques de animais, entre outros modos. Assim vem se constituindo as 

descobertas consideradas científicas ou não, todas causando impacto de uma forma ou de 

outra nas suas sociedades.  

O processo de produção de conhecimento passou por diversos estágios até atingir o 

que hoje se convencionou chamar de científico, ou seja, produzido pela ciência. Mas quem ou 

o que e para quem é essa ciência que hoje dita regras, padrões, conceitos, normas, diretrizes 

de comportamento e pensamento que servem de balizadores de nossas ações? A que e a quem 

se destinam essas produções? Como são desenvolvidas e em que bases são construídos seus 

parâmetros? É o que pretendemos discutir nesse artigo. 

 

Histórico I 

Ciência é uma palavra que deriva do termo latino "scientia" cujo significado era 

conhecimento ou saber. Atualmente, se designa por ciência todo o conhecimento adquirido 

através do estudo ou da prática baseado em princípios certos. 

Essa ciência ou pensamento científico surge como resposta às inquietações de 

pensadores que reclamavam respostas e ou explicações para os fenômenos que aconteciam e 

tinham sua dinâmica sem que o homem tivesse compreensão dela. Algumas respostas foram 

suficientes por algum tempo; dentre elas, a natureza e seus elementos: fogo, água, terra e ar -  

serviram de aporte, primeiro como mitos e divindades explicativas, assim como o que delas 

advinha: queimada, enchente, seca e estrelas/ventanias e a consequentemente abundância ou 

escassez nas plantações. Condições essas determinantes para a fixação do homem na terra. Ao 

impor ao homem as circunstâncias de alimentação, vestuário e moradia, a natureza determina 

se este homem é nômade ou sedentário. A raça e os comportamentos são determinados pelas 

formações genéticas dos povos e suas histórias, onde o contato entre os povos e diferentes 

culturas possibilita a troca de diversos elementos. Para esse entendimento, acolhemos a 

compreensão de EAGLETON (2000, p.11) em que cultura é um conceito que deriva da 

natureza e um de seus significados originários é a lavoura ou ocupação com o crescimento 
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natural, ou ainda, palavra utilizada para descrever as mais elevadas atividades humanas, do 

trabalho e da agricultura, da colheita e do cultivo. 

Nesse contexto, cultura também passou a agregar elementos do espírito que tem em 

sua raiz latina colere, que dá origem também a palavra cultus no sentido culto religioso, 

incorpora significados que variam desde cultivar e habitar, até prestar culto e proteger - que 

tem na era moderna uma passagem efêmera como conceito de divindade e transcendência. 

Dessa forma, as verdades culturais – por tradição ou por crença – adquirem o status de 

sagradas e assim, protegidas e veneradas assumem o manto sagrado da autoridade religiosa. 

No medievo a igreja foi a guardiã da ciência. Foram intensamente perseguidas a 

resistência aos cultos pagãos e o conhecimento originário daqueles que não faziam parte dos 

círculos eclesiásticos. Muitos estudiosos da época foram condenados à morte. Como as 

crenças nos elementos da natureza foram proibidas a fornecer respostas às inquietações, a 

busca foi direcionada ao homem e assim, passamos ao racionalismo, onde a razão deveria 

explicar a origem dos fenômenos.  

Nessa trilha, a introdução do pensamento cartesiano, ao separar o homem que pensa 

daquilo que é pensado pelo homem, separou o sujeito do objeto. Negando assim, a condição 

anterior onde nos inscrevemos como sujeitos pensantes pertencentes a uma ordem biológica 

que nos fez como somos, produtos e produtores de cultura, ou seja, natureza e cultura 

simultaneamente.  

Nesse contexto, as artes, o imaginário e os mitos deixaram de fazer parte da ciência e 

estabeleceu-se como científico apenas o determinado como racional, explicado pela razão. Foi 

estabelecido o paradigma da racionalidade como verdade científica e assim, chegamos à 

racionalização; um dos efeitos da razão que encerra em si mesma o critério de verdade 

absoluta e atribui a si o ídolo da razão inquestionável. 

Para além da fragmentação instituída pelo pensamento cartesiano, está a adoção de 

uma nova forma de pensar, regida pela igreja – até então, guardiã da ciência. Observe-se que a 

igreja atuava como soberana nos campos da política ao consagrar os reis, os papas e demais 

autoridades eclesiásticas que também agregavam autoridade política. Isso porque, enquanto 

possuidora de grandes fortunas e propriedades no Velho Mundo, era presença garantida nas 

grandes navegações ao Novo Mundo – influenciando assim, o aspecto econômico e no campo 

social determinava as normas de conduta e comportamento ao interferir nas crenças e valores 

da sociedade via preceitos religiosos. 

Dentro do movimento histórico as formações acadêmicas europeias se voltam para a 

tecnologia, praticidade e as formações ibéricas se voltam para as humanidades. Nesse 
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percurso histórico, as primeiras concepções de ciência no Brasil seguem o escopo 

determinado pela coroa portuguesa e obedecem às perspectivas naturalistas e econômicas – 

compreensão e apropriação da cultura e saberes indígenas, higienistas – a fim de evitar a 

disseminação de doenças infectocontagiosas e religiosas com o objetivo principal de salvar as 

almas pagãs dos nativos com vistas às riquezas descobertas. O processo de transmissão de 

conhecimento no Brasil se dá primeiramente pelos jesuítas e está diretamente ligado a 

catequese em oposição ao avanço da reforma protestante que ocorria na Europa.  

No período colonial não existiam condições para o desenvolvimento científico e sendo 

o principal objeto de preocupação portuguesa o extrativismo e o enriquecimento da 

metrópole, o ensino da ciência era propagado pela igreja seguindo apenas o que não entrava 

em conflito com esses interesses. Foram os jesuítas também que se encarregaram do ensino 

primário e posteriormente o secundário no Brasil. As invasões holandesas proporcionaram 

considerável avanço no campo científico com a vinda do príncipe Maurício de Nassau e 

estudiosos europeus. Apesar do crédito de grande parte da produção científica no Brasil ser 

dado aos jesuítas, esta possui mais valor histórico que científico. Assim, as descobertas da 

ciência, que ocorriam na Europa lá permaneceram até a vinda da família real para o Brasil. 

Tome-se como exemplo o ensino superior, que foi prerrogativa de Portugal até a segunda 

metade do século XVIII e a Universidade de Coimbra que formou mais de mil brasileiros, 

mas ainda com nacionalidade portuguesa.  

 

Histórico II 

A ciência desenvolvida no Brasil desde aquela época já atendia aos interesses da 

sociedade local em seu benefício, para além dos interesses próprios da coroa portuguesa. Se 

geográficos, para estabelecer limites territoriais; astronomia e movimentos fluviais 

relacionados à produção agrícola e extrativista; ou ainda geológicos e a mineralogia com 

vistas à extração de pedras preciosas e o ouro recém descobertos nas Minas Gerais. 

Com a abertura dos portos às nações amigas, grande número de cientistas europeus 

aqui desembarcou buscando conhecer a natureza brasileira a fim de fortalecer a ciência 

europeia. Não podemos perder de vista que a sociedade vigente estabelece os parâmetros em 

que será produzida a ciência. Logo, as influências da sociedade sobre a ciência precedem os 

impactos da ciência sobre a sociedade, posto que essa é sujeito e aquela objeto, ainda que 

sejam dinâmicas. 

Assim, foi se edificando no Brasil essa sociedade formada por uma elite econômica 

que intervém diretamente na formação e desenvolvimento da ciência brasileira que VARGAS 
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(2001, p.13) descreve como [...] um reduzido grupo dirigente que sempre deteve o 

conhecimento mais atualizado, mas que nunca permitiu a difusão desse conhecimento.  

Cabe à história o oficio de situar em qual medida a produção científica dá resposta às 

questões de seu tempo. A disseminação da história da ciência brasileira inaugura um campo 

de conhecimento que se atualiza ao estabelecer diálogo com essa nova temporalidade. Para 

BELÉNS e PORTO (2009) a cultura científica está intrinsecamente relacionada ao universo 

histórico e cultural na qual ela é produzida (p. 26). É mister acrescentar o universo geográfico, 

posto que tempo e espaço também o constitui. Cada época elege seus problemas, objetos e 

pressupostos. E para o mundo contemporâneo, surge o elemento tecnológico como parte 

integrante dessa nova forma de fazer ciência, que coloca à diversidade social e 

epistemológica, os valores e os meios de acesso à produção de saber, quase na 

simultaneidade. 

Até aqui, os autores pesquisados consideram ciência como entidade desvinculando-a 

da sociedade que a produz, reservam à história, ou melhor, ao historiador da ciência explorar 

as relações estabelecidas entre ciência, cultura e o seu tempo (BELÉNS E PORTO, 2009; p. 

26). Assim, a noção de verdade científica resume-se a uma meta a ser obtida por um trabalho 

científico referenciado pelos pares pertencentes a essa comunidade científica de que são 

partes integrantes.  

A produção organizada de ciência no Brasil remonta pouco tempo. As universidades 

só foram fundadas a cerca de 80 anos e alguns institutos públicos de pesquisa no Brasil, que 

antecederam as Universidades, tiveram períodos de investimento, crescimento e potencial 

aplicação associados a longos períodos de crise. A profissionalização em ciência no Brasil só 

começa com a fundação da Universidade de São Paulo em 1934 em um regime de dedicação 

integral ao ensino e a pesquisa. 

Na obra Estruturas das Revoluções Científicas THOMAS KUHN explica que “se a 

história fosse vista como um repositório para algo mais do que anedotas ou cronologias, 

poderia produzir uma transformação decisiva na imagem que atualmente nos domina” (2000, 

p. 19). Esse pensamento parte da identificação das anomalias e repetições, bem como da 

ausência de respostas que evidenciam a crise científica; até o surgimento de um paradigma 

rival aponta-las aos problemas postos. E essas conclusões são reforçadas por POPPER ao 

afirmar que 

Algumas teorias genuinamente testáveis, quando se revelam falsas, continuam a ser 

sustentadas por admiradores, que introduzem, por exemplo, alguma suposição 

auxiliar ad hoc, ou reinterpretam a teoria ad hoc de tal maneira que ela escapa à 

refutação. Tal procedimento é sempre possível, mas salva a teoria da refutação 

apenas ao preço de destruir (ou pelo menos aviltar) seu padrão científico. (Mais 
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tarde passei a descrever essa operação de salvamento como uma distorção 

convencionalista ou um estratagema convencionalista). Pode-se dizer, 

resumidamente, que o critério que define o status científico de uma teoria é sua 

capacidade de ser refutada ou testada. (POPPER, 1972; p. 5). 

 

À essa possibilidade, GILSON VOLPATO (2015) sinaliza o que pode representar uma 

revisão paradigmática na forma de fazer ciência no Brasil, para ele 

  
[...] a ciência brasileira passou por um crescimento vertiginoso, estando agora num 

momento de queda profunda. Esse crescimento decorreu de avaliação equivocada 

sobre nossa ciência e a queda advém da explicitação desse erro (p. 24) [...] Esse 

crescimento casava com a crescente euforia política de um Brasil que era acenado 

pelo mundo como o país do futuro, alimentando ilusões do governo federal [...] eu 

publicava meu primeiro livro onde num dos capítulos questionava fortemente a 

competência de nossa ciência, particularmente nossa pós-graduação (p. 25) [...] eu 
via que caminhávamos para a formação de um profissional técnico, sem perfil 

científico adequado, o qual recebia o título de Doutor (p. 26). 

  

Ante as relevantes críticas tecidas por esse autor em relação à forma como tem sido 

conduzida a ciência no Brasil, é oportuno destacar suas considerações sobre os possíveis 

destinos da ciência que entram em consonância com os objetivos destas reflexões. Para 

VOLPATO (2015), no futuro  

Talvez a SBPC tenha mais chance, desde que congregue a sociedade científica 

brasileira e não apenas a “tropa de elite”. Afinal, foi nossa elite (de instituições de 

fomento e das publicações) que deixou a ciência brasileira no estado que está (p. 

27). 

 

Desses diálogos aflora o que chamamos de comunidade científica. E aflora também, o 

questionamento quanto ao limite do papel desempenhado pela sociedade e sua efetiva 

participação no contexto de influências políticas e econômicas, que vê na produção do 

conhecimento científico um lugar para elevação e defesa de seus interesses. Sabendo-se que 

os espaços de pesquisas são em sua expressiva maioria as universidades públicas com 

financiamento público e privado, bem como, os institutos de pesquisas e agências de fomento 

que tem seus gestores subordinados às indicações políticas; enquanto isso, seus pesquisadores 

e professores estão acorrentados ao produtivismo acadêmico.  

A profissionalização no campo da ciência está diretamente ligada ao desenvolvimento 

da própria ciência, já que ela é controlada pelo Estado e dela demandam as políticas públicas 

que direcionam a formação dos/nos campos de conhecimento e os investimentos na produção 

do conhecimento científico. Nesse cenário de extrema desigualdade a ciência se estabelece 

enquanto produto voltado para uma determinada classe social que a financia e promove. 

Objetivos como uso e relevância social se tornam cada vez mais distantes da sociedade. É 
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nesse contexto que encontramos a crise de legitimidade da ciência, quando apenas os pares e 

aqueles que lhe são reféns a ela atribuem total credibilidade.  

A centralização da validação científica e financiamento em agências de fomento 

(CAPES, Cnpq, Fundações, etc) que determinam o quê, quando e para quem a ciência produz 

corroboram os acordos econômicos que são estabelecidos com base na política de produção 

de conhecimento. A lógica da ciência é voltada para o atendimento das possíveis variáveis a 

partir de um determinado conhecimento produzido.  

Nesse contexto, a problematização da produção científica tem sido objeto de conflito 

entre intelectuais e políticos. Financiamento não é critério de pesquisa científica. O 

monopólio e apropriação dos espaços públicos, bem como, a malversação dos recursos, 

colocam em cheque a credibilidade e a qualidade da produção científica. Assim como, a 

recorrência a determinados autores tem por objetivo a manutenção do poder dentro da 

academia; desse modo, se mantém a interferência em outros espaços, principalmente, o 

político.  

  VOLPATO (2015) prescreve ainda, que 

 

o Brasil será um país de ciência o dia que respirar ciência de Norte a Sul, Leste a 
Oeste, começando pelas nossas instituições de ensino e pesquisa. E teremos nosso 

real Nobel o dia em que ele for produto da educação brasileira (p. 27). [...] Os 

grupos que pensam ciência no país devem ser oxigenados, aproveitando pessoas 

jovens e velhas do sistema, onde as ideias prevalecerão sobre currículos e dotes 

políticos (p. 29). 

   

Nesse contexto, as pesquisas se voltam para os saberes locais/regionais. O que antes 

era a justificativa da pesquisa, hoje, corresponde à relevância social. Vive-se em uma 

sociedade dita do conhecimento e da informação, que ao longo do tempo criou elementos que 

agem como motivadores. Essas ideias são reforçadas por PIDNER (2010) ao afirmar que 

A consolidação da ciência parte de rupturas paradigmáticas e do desenvolvimento de 

concepções filosóficas modernas, cumprindo, ao mesmo tempo, um papel de grande 

expressão no processo de fortalecimento dessa nova sociedade. A revolução 

científica criada pela sociedade ocidental revolucionou a própria sociedade que a 

criou. A ciência representa, assim, os valores da modernidade e reforça-os (p. 6). 

 

É essa nova sociedade que neste trabalho traz-se à discussão no que concerne ao seu 

impacto sobre a ciência produzida na atualidade. E, ao refletir sobre a forma de produção da 

ciência, percebe-se o fosso entre o objeto produzido encastelado e o sujeito – sociedade em 

suas reais condições e o consequente distanciamento entre eles.  

 

A ferramenta “Educação” 
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Sem entrarmos profundamente nos processos históricos de fragmentação do ser 

humano e o seu processo de construção de saberes e conhecimento; para esta discussão, é 

necessário que se pense a formação dos educadores. Para tal, se acreditava que o sábio não 

excluía o conhecimento, mesmo tendo o saber. No campo da educação, que etimologicamente 

significa botar pra fora o seu saber; com os iluministas inverteu-se o papel. Ocorre a 

passagem da sociedade dos saberes para a sociedade do conhecimento. Aí, os experts passam 

o conhecimento aos demais, cria-se a escola, ou seja, o local de produção de sujeitos educados 

para viver/ensinar essa nova sociedade sob uma linguagem de signos que não lhe pertence. 

Após 300 anos de escolarização, a sociedade está totalmente educada e desapropriada de seus 

saberes. 

 É nessa nova lógica de sociedade escolarizada que voltamos à questão de quem, o quê 

e para quem produz esses conhecimentos. Lembrando, que o conhecimento científico é 

transformado em poder político e de dominação econômica (HARVEY, 2005 e SANTOS, 

2005) e por estes apropriados. Ambos polarizados [...] entre os que tem acesso a ele e os que 

não tem, tanto em relação aos sistemas de saber quanto aos sistemas de poder [...] (SHIVA, 

2003, p.79). 

 Nessa polarização se encontra um número privilegiado considerado a “tropa de elite” 

científica e uma sociedade tentando encontrar o caminho do fosso que lhe dê entrada ao saber 

encastelado. 

Considerações Finais 

Ao analisar o caminho historicamente percorrido pelo conhecimento científico e seu 

consequente distanciamento da condição real da sociedade contemporânea - perceptível na 

fragilidade da formação de base filosófica dos novos cientistas; que por consequência se veem 

mercantilizados pela produção em série exigida pelos institutos de pesquisas e agências de 

fomento e por tabela, formam novos frágeis pesquisadores, temos assim, uma ciência 

retroalimentada por conhecimentos produzidos por uma sociedade impossibilitada 

epistemologicamente de construir sua própria ruptura – óbvio, que sistemas complexos e 

econômicos alimentam essa impossibilidade. 

Sobre o impacto da sociedade no processo de produção da ciência no Brasil, uma das 

possibilidades é a retomada da ciência à nossa responsabilidade enquanto direito e dever: 

como estudantes, pesquisadores e professores. Papéis inseparáveis da condição de mães, pais, 

trabalhadores, homens, mulheres, profissionais, pensadores, cidadãos. Enfim, humanos que 

somos antes, durante e depois de qualquer tempo, espaço ou lugar. 
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Nascemos e vivemos em sociedade, assim trazemos conosco características 

individualizantes que nos definem enquanto ser social, mas ao vivermos em sociedade 

incorporamos valores, comportamentos e pensamentos que pertencem ao coletivo ao qual 

fazemos parte.  E, apesar do apelo egoísta (eu em detrimento do nós e ter em detrimento do 

ser) a que somos submetidos a todo momento, nosso bem estar individual não pode se 

desvencilhar do bem estar coletivo, que é parte de nossas aspirações.  

A complexidade que emana da condição de ser humano reclama ligação com seu 

estado natural, ou seja, com a natureza de que faz parte. Os saberes são inerentes a condição 

humana, posto que ao nascermos já estamos inseridos em uma coletividade e esta é ordenada 

segundo a cultura que a construiu. Cabe a nós, dadas às circunstâncias a que estejamos 

expostos e às condições que se apresentarem tomarmos o conselho do sábio e (re) unir saber e 

conhecimento. 
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ENTRE DIAGNÓSTICO E OBRA DE RESTAURAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO DA 

IGREJA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO EM JEQUITIBÁ/MG. 

Nathália Larsen 

RESUMO: 

A Igreja Matriz Santíssimo Sacramento é uma relíquia barroca mineira datada de 1726. 

Durante quase 300 anos, sua estrutura sofreu com as ações do homem e do tempo, assim 

como seus materiais foram perdendo a resistência física. O objetivo dessa pesquisa é analisar 

a intervenção/obra que está sendo realizada no momento, questionar a fragilidade dos 

diagnósticos elaborados em projetos de restauração arquitetônica e pontuar possíveis 

metodologias para aproximar o diagnóstico ao seu real estado de conservação. Essa pesquisa 

partiu de um olhar prático exercido na função de Gerente de Projetos e Obras do Instituto 

Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG, onde os desafios 

práticos vivenciados dependem de uma reflexão técnica e teórica ainda pouco consistente na 

cultura nacional. Existe uma vasta bibliografia que trata da teoria do restauro, assim como 

possíveis patologias, mas são raras as obras que tratam diretamente a metodologia de 

diagnóstico para intervenções no Patrimônio Cultural. Para tanto, recorreremos como base 

teórica dessa pesquisa a tese de Doutorado de Janice Bernardo elaborada em 2014 (UFPR), 

intitulada “Colônia Murici: Métodos para diagnóstico em projetos de restauração e 

preservação do patrimônio cultural”, possibilitando, assim, uma metodologia de pesquisa 

baseada em um estudo de caso prático, como é o caso da Igreja do Santíssimo, e 

problematizando questões pertinentes baseadas nos estudos da autora. 

Palavras-chaves: patrimônio, restauração, arquitetura 

Introdução 

Assumir o cargo de Gerente de Projetos e Obras no Instituto Estadual de Patrimônio 

Histórico e Artístico de Minas Gerais foi o estopim para o meu desenvolvimento do ponto de 

vista crítico e prático do Patrimônio Cultural. Isso me levou a iniciar o desenvolvimento de 

inúmeras pesquisas, sendo uma delas a apresentada nesse artigo. 

O IEPHA – MG Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, é uma 

fundação vinculada à Secretaria de Estado de Cultura que atua no campo das políticas 

públicas de patrimônio cultural. Cabe ao Instituto pesquisar, proteger e promover os bens 

culturais de natureza material e imaterial de Minas Gerais, em parceria com os órgãos 

municipais e federal. O Iepha-MG, em sua trajetória, vem ampliando a escuta junto aos 

coletivos de cultura e às comunidades locais fortalecendo a participação no reconhecimento 

do patrimônio cultural do Estado. Dentre suas principais iniciativas, o Instituto acompanha e 

realiza obras de restauração de bens culturais, implementa ações de cooperação municipal, 

por meio do ICMS Patrimônio Cultural, e produz inventários, dossiês de registro e 

tombamento, além das ações de salvaguarda do patrimônio de Minas Gerais.  

De acordo com Decreto de 1937 foi estabelecido como patrimônio “o conjunto de 

bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer 

por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”, o Artigo 216 da Constituição 

conceitua patrimônio cultural como sendo os bens “de natureza material e imaterial, tomados 
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individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.  

Antes de qualquer reflexão é fundamental delimitar a pesquisa, no decorrer desse 

artigo onde mencionado o IEPHA, entende-se apenas as praticas da Gerencia de Projetos e 

Obras, inserida na Diretoria de Conservação e Restauro do IEPHA/MG. Também é importante 

ressaltar que no aspecto temporal, será tratado apenas o período de junho de 2015 a junho de 

2017. 

Ainda no intuito de contextualizar a pesquisa, a aproximação da pratica com as ações 

executadas pelo Instituto e a aproximação com a teoria existente, leva-nos a observar diversas 

incompatibilidades do ponto de vista conceitual, politico, legislativo, cultural e técnico. 

Basicamente, de antemão, podemos afirmar que o desenvolvimento científico na área não atua 

em parceria com os institutos de preservação, primeira grave hipótese constatada na pesquisa.  

É possível que a ausência de interlocução entre as pesquisas elaboradas nos projetos 

executivos de restauração contratados pelo Instituto não absorva o conhecimento empírico dos 

desenvolvimentos de pesquisa realizados e testados por instituições de ensino. Com isso, as 

metodologias empregadas nos estudos podem levar a resultados imprecisos e/ou 

inconclusivos, podendo ser insuficientes para a contratação de execução de obra, além de não 

contribuir para o desenvolvimento da área do conhecimento. Outro agravante é que, sem o 

conhecimento teórico, por parte dos projetistas e analistas, das metodologias que vem sendo 

estudadas e testadas na academia, somada a ausência de normas especificas e a carência das 

instituições de preservação, podemos notar que não é visível a evolução nas ações que 

permeiam a elaboração de diagnósticos de bens culturais edificados. Vivenciam-se os danos e 

as patologias, porém raramente se obtém um diagnóstico e com isso são notáveis os casos de 

repetição da obra de intervenção, para sanar patologias já tratadas anteriormente. 

O intuito dessa pesquisa é contribuir na evolução das contratações, elaborações e 

fiscalizações de projetos executivos visando à execução de obras de restauração e manutenção 

do patrimônio cultural edificado, principalmente do ponto de vista do poder publico, maior 

responsável pelas ações de preservação de edificações que apresentam tombamento.  

Para direcionar a pesquisa foi escolhida uma obra em andamento gerida pelo IEPHA, a 

Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, localizada em Jequitibá. Sua escolha possibilita um 

processo análogo à base teórica pesquisada e escolhida Colônia Murici: Métodos para 

Diagnostico em projetos de restauração e preservação do patrimônio histórico de Janice 

Bernardo. A igreja possui projeto executivo de restauração contratado e elaborado, que 

subsidiou o certame para a contratação de execução de obras. Além disso, cabe ressaltar que a 

Igreja já passou por procedimentos similares, quando em 1983 foram contratadas obras para o 

templo e que a atual contratação inclui os mesmos serviços e inclusive os mesmos 

procedimentos técnicos.   

Para tanto será necessário aprofundar-se nos aspectos técnicos elencados pelo projeto 

executivo e estabelecer um comparativo com as “surpresas” que ocorrem na obra, em 

execução.  

Também serão analisados os instrumentos e equipamentos utilizados para os 

procedidos de elaboração do diagnostico dos projetos e comparado aos equipamentos e 

instrumentos adotados no caso de estudo da Colônia Murici. Com isso, almeja-se detectar as 
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dificuldades e aventar algumas possíveis soluções ou encaminhamentos para futuros 

desdobramentos. 

O estado da arte 

Como foco da pesquisa está o entendimento das metodologias para elaboração de 

diagnósticos de bens culturais edificados e como estudo de caso opta-se pela Igreja Matriz do 

Santíssimo Sacramento. Para chegarmos a essa problemática características dos bens 

tombados e inventários ou ainda com interesse de preservação é importante chegarmos a esse 

ponto. Em 1834 na França falou-se pela primeira vez, no âmbito legislativo, sobre 

monumento histórico. No Brasil o assunto passou a ser abordado pelo nosso legislativo 

apenas em 1933, com o Decreto Federal nº 22.929 o primeiro ato foi elevar Ouro Preto a 

Monumento Nacional. Em Minas Gerais a Lei 5775 de 30/09/1971autoriza o poder executivo 

a instituir, sob forma de fundação, o instituto estadual do patrimônio histórico e artístico – 

IEPHA, com o Decreto 14260 de 14/01/1972 cria-se o estatuto, onde no Capitulo I, Art. 2º 

Paragrafo 1 cita proceder ao levantamento e tombamento dos bens considerados de 

excepcional valor histórico, arqueológico, etnográfico, paisagístico, paleográfico, 

bibliográfico ou artístico existentes no Estado e cuja conservação seja do interesse público, 

inventariando-os e classificando-os e, se for o caso, promovendo junto ao Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) o respectivo processo de tombamento 

também em esfera federal. A igreja Matriz do Santíssimo Sacramento foi reconhecida e 

acautelada por meio de tombamento estadual, no decreto 19.872 de 20 de marca de 1979. No 

dossiê de tombamento da Igreja, pag. 23, o engenheiro arquiteto Arnaldo Nogueira cita Pude 

constatar, que sendo obra de grande valor histórico, o projeto estrutural e a execução deverá 

obedecer a critérios especiais previstos pela Diretoria Executiva da Fundação e Instituto 

Estadual de Patrimônio histórico e Artístico de Minas Gerais. 

 

Apesar das décadas de existência dos serviços de preservação no Brasil, não 

existe uma tradição consolidada de ampla formação de profissionais para atuar 

na área, havendo discrepâncias dentro dos próprios serviços, tampouco existe 

uma quadro suficiente de mão-de-obra e de empresas verdadeiramente 

qualificadas para trabalhar no setor, nem exigências legais efetivas para esse fim. 

(KUHL, 2009, p112-113). 

Chegamos ao ponto, quando atribuímos um tombamento a uma edificação, em teoria 

estamos estabelecendo regras para intervenções futuras, assim como regras para sua 

conservação. Porém os procedimentos técnicos carecem de documentos e normativas 

específicas que regulamente as ações em bens culturais.  

Além do dossiê de tombamento, que pode incluir diretrizes especificas - não é o caso 

da I. M. SS. S, o IPHAN possui uma série de cartilhas que tratam assuntos recorrentes das 

ações do Patrimônio, além de uma vasta bibliografia na área do Patrimônio Cultural. Ademais 

recorre à base teórica que são as Cartas Patrimoniais, porém nunca houve um 

desenvolvimento especifico no âmbito legislativo, não existe uma lei ABNT que incorpora os 
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bens culturais e seus processos de restauração, assim como também não existe uma 

Normativa para o desenvolvimento de diagnósticos.  

O Objeto - Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento 

A Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento está localizada no centro da pequena cidade 

de Jequitiba, localizado a 110km de Belo Horizonte e 34km de Sete Lagoas. Na época da 

construção da Capela o Arraial da Trindade pertencia à cidade de Sabará, sendo emancipado 

em 1949. Com área de 446,62 km2. 

Consta que a Matriz foi erguida no século XIX, com provisão de data de 8 de julho de 

1818 a pedido do Pe. Antônio Marques Guimaraens e Dona Pulquéria Maria Marques, essa 

última chegou à região para ocupar, junto com seus filhos, a sesmarias recebidas da coroa. O 

Padre com quem compartilhou a construção da Capela era um homem de posse que exercia 

sua religiosidade paralela ao trabalho exercido em suas terras e alambiques. 

Abaixo notamos o desenvolvimento morfológico da capela, segundo o projeto 

desenvolvido em 2008. 

 
Figura 1: Primeira construção datada de 1818 era basicamente uma capela, com aspectos de 

capela de Fazendas. 

 

 
Figura 2: Após a realização de prospecções ficou determinado pelo Responsável Técnico do 

Projeto Arquitetônico de Restauração que a capela-mor e presbitério, teriam sido uma 

ampliação posterior. 
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Figura 3: Hoje ela é composta, além da nave, pelo coro, capela-mor, apoio a sacristia, 

presbitério, altar lateral e capela à esquerda com transepto e à direita a sacristia. 

 

Seu sistema estrutural é composto por uma gaiola de madeira de lei-aroeira com 

dimensões de 60x60cm cada peça, a trama se encaixa peça por peça e se estabiliza por meio 

dos fechamentos em adobe (nave) e tijolo cozido (transepto, capela e sacristia) e ainda possui 

algo em tijolo furado oriundo das intervenções mais recentes. Sua cobertura possui sistema de 

caibro armado, conhecido também por tesouritas, esse sistema é típico das igrejas barracos 

mineiras e para sua estabilidade depende do forro. Hoje a Igreja possui um forro liso, sem 

elementos decorativos, porém é possível que o forro tenha sido removido em uma intervenção 

desastrosa que ocorreu, segundo relato oral, por volta dos anos 40. 

A intervenção sofrida em 1940, conforme relato de um antigo morador da cidade foi 

responsável por remover os barrotes do piso, que também trabalhavam no travamento da 

gaiola de madeira, além de preencher a câmara de ar que garantia a estanqueidade da estrutura 

autônoma e dos nabos, grande tora de madeira que exercia o papel da fundação da estrutura. 

As campas também foram removidas nessa época. Nessa intervenção a igreja recebeu piso de 

ladrilho hidráulico assentado sobre contra piso de concreto. 

Em 1983, apenas alguns anos após seu tombamento estadual, o IEPHA teve que atuar 

na edificação, que segundo relatórios da época, encontra-se em precário estado de 

conservação. O IEPHA atuou de forma emergencial, sem o desenvolvimento de um 

diagnostico preciso e cauteloso, e substituiu grande parte do embasamento de madeira por 

concreto, além de substituir parte dos pés de esteios comprometidos pela umidade e 

"reforçando" sua estrutura de madeira por pilares secundários de concreto.  

Em 1997 ocorreu uma inundação do Rio das Velhas, que ocasionou no 

transbordamento do lago situado a poucos metros da Igreja. Chegando a água ao nível de 3m 

dentro da edificação e proporcionando novas patologias e atuando negativamente ao estado de 

conservação da Igreja, que foi interditada uma década depois, devido à instabilidade 
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estrutural. Com isso, foi contratado o Projeto Arquitetônico de Restauração que visava 

aprofundar-se no diagnostico e solução para as patologias encontradas na edificação. 

Com isso, os principais instrumentos de analise dessa pesquisa, além do 

acompanhamento da obra, é exatamente o Diagnóstico, parte do Projeto Arquitetônico de 

Restauração elaborado nessa ocasião e uma relação comparativa que se estabelece com o 

diagnóstico, do estudo realizado pela autora Janice Bernardo sobre a Colônia Murici, vila 

remanescentes de colônia polonesa em Santa Catarina. 

 

Resultados e Discussões 

 

Com base nos dois tipos de pesquisa comparados, o estudo de caso da Igreja Matriz 

Santíssimo Sacramento localizada em Minas Gerais acautelada por um órgão de preservação, 

que contratou projeto executivo e obra para sanar suas manifestações patológicas que 

colocavam em risco a integridade da edificação protegida pelo estado e o resultado de uma 

pesquisa de doutorado que abrange um patrimônio cultural municipal e federal do estado do 

Paraná desenvolvida em uma universidade federal, nos dois casos analisados encontramos 

similitudes no desenvolvimento do processo, porém um grande distanciamento no resultado 

comparativo entre ambos. 

Para elucidar os fatos elencamos as metodologias adotadas para a realização dos 

respectivos diagnósticos, abaixo listados e comentados: 

 • histórico regional e construtivo; embora os dois diagnósticos apresentem a mesma 

metodologia é bastante discrepante a diferença dos resultados, o resultado oriundo da pesquisa 

da autora Janice Bernardo é detalhado e extenso, já o produto contratado pelo órgão de 

preservação é sucinto incompleto. 

• descrição das características construtivas da edificação; os dois estudos apresentem 

tal descrição, sendo que o projeto não apresenta analogia a outros exemplares, permitindo 

pouca reflexão. 

• listagem dos itens construtivos que compõem as técnicas construtivas; ausente no 

projeto contratado e exaustivo nos estudos da base teórica. Embora entendemos que os 

responsáveis técnicos do projeto tenham o conhecimento dos itens, eles não estão dispostos de 

forma didática no estudo apresentado. 

• apresenta detalhamento estrutural e detalhe construtivos; outra metodologia pouco 

explorada no projeto e exaustivo nos estudos da autora. A sistematização dos detalhes e sua 

representação gráfica permitem o aprofundamento das técnicas e a reflexão visual como 
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exercício do desenvolvimento tecnológico. Deve-se ressaltar que o projeto apresenta essa 

metodologia para a apresentação das intervenções, porém não para o entendimento do 

diagnostico. 

• analise macroscópica da madeira/descrição da madeira; também realizado nos dois 

produtos, o projeto e o estudo, no estudo a analise é produzida para cada um dos elementos 

estruturais de madeira existentes gerando uma tabela bastante extensa e cautelosa. Já no 

projeto a analise se dá de forma ampla e generalista, resultando em um breve parágrafo. 

• analise técnico-cientifica aplicando a UNI 3351:2003, com classificação de risco; o 

estudo recorre à norma italiana já que no Brasil não há um desenvolvimento especifico das 

normativas, conforme já citado. Sem norma especifica, os projetistas fazem de acordo com o 

exemplificado pelos técnicos do instituto ou de acordo a sua própria experiência profissional. 

Sem nenhuma classificação de risco. 

• provas resisto gráficas; uma analise não destrutiva a analise é feita com base na 

resistência à penetração de uma haste ao perfurar a madeira a uma determinada velocidade 

(GANTZ, 2002 apud Gonçalves, 2009). A resistência oposta à perfuração depende 

principalmente da densidade da madeira. O instrumento permite identificar a variação de 

densidade da madeira sã para a madeira apodrecida e efetuar a diagnose no local das áreas 

com deterioração interna do material (BOVIAR, 2008). Os estudos não foram realizados 

para o desenvolvimento do projeto. 

• analise entomológica - identificação das espécies de xilófagos e insetos; no projeto 

foi identificada a presença de xilófagos, embora não tenha apresentado quais seriam e quais os 

métodos específicos para seu controle. Já os estudos chegam a apresentar 32 espécies 

presentes na edificação, concluindo que 2 deles são danosos ao bem cultural, no estudo não há 

o objetivo de apresentar solução para as patologias apenas identificá-las. 

• avaliação estrutural calculo das tensões normais atenuantes para avaliação da 

segurança da estrutura dos caibros; No estudo na Colônia Murici, a autora fala profundamente 

sobre o calculo e condição de segurança das estruturas, aponta os métodos possíveis para a 

realização do mesmo e sua escolha. Cita o emprego das normas NBR 7190 e NBR 6123 que 

permitem analogia a situação integra e situação modificada, permitindo a partir dos valores 

das propriedades geométricas, empregadas no calculo referentes a capacidade resistente nas 

duas situações e tendo como referencia de segurança o valor da tensão normal resistente, 

podendo estimar a margem de segurança de cada situação (integra ou modificada), 

concluindo o fator de segurança dos elementos estruturais e não comprometendo o 

uso.(BERNARDO, 2014). 
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Não há memórias de cálculo ou representações no Projeto, não fica claro o método  

adotado para avaliação de segurança da estrutura. 

• medição da umidade da madeira por meio de sonda de penetração; pequeno 

equipamento que indica a porcentagem de umidade presente no interior dos elementos de 

madeira. Pouco utilizado na pratica dos institutos de preservação, não foi adotado para o 

desenvolvimento do projeto. Referenciado e adotado pelos estudos da autora Janice Bernardo. 

• sondagem do solo; realizadas nos dois produtos analisados, a sondagem do solo é 

fundamental para conhecer as características geológicas do solo abaixo das estruturas. 

também permitem o conhecimento do nível do lençol freático e permitem o desenvolvimento 

de estruturas sob o nível do solo. 

Embora os dois estudos tenham pontos similares, o estudo conduzido pela academia 

permitiu maior infraestrutura para a pesquisa e valorização dos resultados, obrigando a 

obtenção de dados de forma segura e precisa.  

Já o Projeto oriundo de processo licitatório e contratação de obra publica demonstra 

pouca preocupação com a origem dos dados e elaboram pesquisa de forma sucinta e 

insuficiente. A ausência de comprovações é evidente. A partir do Projeto anunciamos outras 

considerações levantadas, listadas abaixo: 

• adota conceitos e procedimentos desenvolvidos pelo IEPHA na década de 80 em uma 

obra emergencial de teor semelhante; 

• não fica clara a teoria ou premissa adotada pela responsável técnica do Projeto; 

• os conceitos de intervenção assim como soluções, métodos, está galgado na 

referencia dos técnicos do IEPHA, que ao longo dos anos atuando em obras e 

desenvolvimento de projetos, adquiriram formas de fazer; 

• Na base teórica, a autora, adota os princípios da teoria da conservação preventiva 

desenvolvidos por Brandi (2004), que leva em conta a historicidade e a estética da obra com a 

manutenção dos elementos originais, “a salvaguarda da imagem e da matéria”, primando para 

a intervenção mínima. 

Conclusão 

• o método adotado na academia, mais aprofundado, detalhado e com auxilio de 

equipamentos, instrumentos e laboratório não reflete a metodologia de atuação dos institutos 

de preservação; 

• os institutos de preservação atuam como centro de pesquisas, porém não as exercem 

suas faculdades. Não há planejamento e apoio ao desenvolvimento tecnológico e da pesquisa. 

Além da ausência de articulações com as fundações de pesquisa brasileira.   
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• os projetos desenvolvidos no mercado trabalham com hipóteses, com isso sua 

imprecisão são levadas as obras, onde acabam por se transformarem em grandes desafios do 

ponto de vista legal; 

• necessidade de integração da experiência técnica dos técnicos de patrimônio com os 

autores e pesquisadores do meio científico; 

• necessidade dos institutos de preservação focar na capacitação, pesquisa e 

desenvolvimento de profissionais para atuar com os bens protegidos; 

• ausência de normas reguladoras no âmbito do patrimônio, como uma norma 

especifica para o desenvolvimento de diagnósticos, impedem a profissionalização do meio; 

• ausência de interesse dos institutos de preservação atuar a favor do desenvolvimento 

de normas; 

• lei especifica para obra de restauração, ou um anexo à LEI 8.666 de 1997; 

• criação de procedimento para a guarda do patrimônio intelectual dos técnicos 

atuantes nos institutos de preservação. 
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Resumo: A proposta realizada aqui trata de uma análise sobre a formação de espaços urbanos 

de usos do crack e outras drogas ilícitas no bairro da Lagoinha, região central de Belo 

Horizonte, capital de Minas Gerais, Brasil. Conhecidas como “Cracolândias” esses territórios 

são analisados sob a perspectiva da ecologia do crime, assim como trabalhos subsequentes a 

ela, que levanta a indagação sobre a distribuição dos desvios e crimes nos centros urbanos. 

Esses estudos apontam para uma relação direta entre o indicador de desordem social e as 

medidas de crime.  

 

Palavras-chave:  Cracolândia, desorganização social, sociologia.  

 

Abstract The proposal here is an analysis of the formation of urban spaces of uses of crack 

and other illicit drugs in the Lagoinha neighborhood, central region of Belo Horizonte, capital 

of Minas Gerais, Brazil. Known as "Cracolandias", these territories are analyzed from the 

perspective of the ecology of crime, as well as subsequent work, which raises the question of 

the distribution of deviations and crimes in urban centers. These studies point to a direct 

relationship between the indicator of social disorder and crime measures. 

 

Keywords: Cracolândia, social disorganization, sociology. 

 

O Bairro Lagoinha em Belo Horizonte e a formação de espaços urbanos de uso de crack  

O Lagoinha nasceu junto a capital Belo Horizonte, uma das primeiras cidades da 

República Brasileira totalmente planejada sendo que a inspiração para a lógica de sua 

construção foram as experiências modernas de planejamento urbano que vigoravam na 

Europa da época, como a da Paris haussmaniana
1
 (1853-1870). Desde as suas primeiras 

décadas foi cenário de uma diversidade social e cultural significativa, traços que ficaram 

marcados no imaginário da população e na história da cidade. Inicialmente a região do bairro 

Lagoinha abrangia os bairros de Bonfim, Santo André, Colégio Batista, São Cristóvão e até os 

dias atuais a Lagoinha é conhecida como “região da Lagoinha” em referência aos bairros 

 
1 George-Eugene, barão de Haussmann, nomeado prefeito por Napoleão III, em 1853 que fez intervenções na 

cidade de Paris transformando-a em uma metrópole moderna.  
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vizinhos. É também porta de acesso para as comunidades da Pedreira Prado Lopes e Vila 

Senhor dos Passos, que são importantes para a definição de suas características singulares.  A 

vida no lugar era fortemente pontuada pelo bucolismo e pela tradição, apesar da boemia. Os 

traços religiosos e folclóricos eram compartilhados por todos os grupos, sendo que as famílias 

conformavam estreitos laços de boa vizinhança. Em 1950 o Lagoinha aparece como espaço da 

boemia da cidade, tendo como centro principal a Praça Vaz de Melo.  

Devido a sua área de localização, sempre sofreu com os impactos da expansão do 

centro da cidade e a partir dos anos de 1930 teve grandes interferências em sua extensão, 

principalmente com as intervenções viárias, que acabaram por desfigurar o seu patrimônio. 

Desde então o bairro Lagoinha teve várias áreas demolidas para a construção de grandes 

avenidas que seccionaram o bairro e deram lugar a novos tipos de uso, próprios de áreas de 

passagem e de muito tráfego. Marcantes também foram as intervenções de grande porte como 

a construção do Terminal Rodoviário, grandes túneis, um complexo de viadutos que dá acesso 

ao centro da cidade, uma estação do trem metropolitano e ainda intervenções ligadas a Copa 

do Mundo FIFA 2014. Com isso, a maioria das intervenções urbanas, sobretudo as de larga 

escala, causaram estrangulamento do bairro e seu paulatino isolamento em relação à cidade, 

esvaziando as ruas adjacentes e promovendo a degradação de grande parte do bairro.  

Machado e Pereira (1997, p. 38) afirmam que nesse processo “alguns setores da 

imprensa se encarregaram de anunciar o que chamavam de ‘a decadência da Lagoinha’, pois 

‘A Lagoinha está morrendo, a Lagoinha é ‘um bairro fantasma’, ou ‘vamos salvar a 

Lagoinha’”. A proximidade com a ferrovia, a existência do Ribeirão Arrudas, da Avenida do 

Contorno e posteriormente o Complexo viário, em substituição a chamada Praça Vaz de 

Melo, foram elementos fragmentadores do espaço e colocaram o bairro Lagoinha em posição 

de isolamento em comparação ao centro da cidade numa relação de proximidade e distância. 

Próximo do centro, mas ao mesmo tempo distante pela dificuldade de acesso. Tudo isso 

alterou a sociabilidade do local. De acordo com Machado e Pereira (1997, p. 45) o Lagoinha, 

mesmo passando por tantos processos conflituosos, como por exemplo, as perdas territoriais, 

o desleixo com seu patrimônio e o aumento da violência, jamais se constituiu como um 

“bairro fantasma” ou esteve agonizante, como fizeram crer certos comentários sobre ela; 

contudo é inegável seu estado de deterioração.  

Para a proteção do patrimônio cultural do bairro foi criada uma Área de Diretrizes 

Especiais - ADE, que se constitui como instrumento de preservação de áreas referenciais para 

a população, que mereçam legislação específica. No entanto, a ADE Lagoinha ainda não foi 

regulamentada e não prevê nenhuma política de proteção para o bairro. O cenário que 
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apresenta atualmente demonstra que o local passa ainda por processos que continuam a alterar 

seu espaço físico e patrimonial sem preservá-lo, sendo que todo esse processo levou o 

território a um estado de degradação, “estado ótimo” para a formação de um território 

psicotrópico, entendido como um interstício espacial apartados do cotidiano urbano, regido 

pelos mercados de produtos e serviços legais.   

O tráfico de drogas em Belo Horizonte era composto até por volta do ano de 1995 pela 

venda de maconha e cocaína, e a partir desse ano, em que data a entrada do crack na cidade, 

ocorre uma alteração nesse mercado. O crack que chega a Belo Horizonte era vindo de São 

Paulo e começou a ser comercializado na Pedreira Prado Lopes, a mais antiga favela da 

cidade, vizinha do bairro da Lagoinha. Pesquisadores apontam um fenômeno muito peculiar 

na cidade e relacionam o processo de entrada e disseminação do comércio e uso do crack na 

cidade com o recrudescimento dos homicídios, particularmente no período de 1997 a 2004, 

momento em que se deu a consolidação do tráfico dessa droga. Dessa maneira, pela 

proximidade das “bocas de fumo”, o bairro Lagoinha passou a compor um local de 

aglomeração dos usuários de crack, sendo que este novo uso do espaço influenciou em uma 

mudança nas sociabilidades no local. O argumento do estudo é que o bairro recebe a 

cracolândia pois tinha as condições “ideais” para tal, contando com alto grau de 

desorganização social. O cenário em que o bairro se encontra nos últimos anos leva ao seu 

reconhecimento como cracolândia.  Assim, a constituição de um espaço decadente mostrou-se 

em plenitude na Lagoinha, pois o local vivencia atualmente a degradação social, processo 

construído socialmente, influenciado pelas configurações da comunidade, da cidade e das 

políticas urbanas inadequadas ou insuficientes.  

Beato et al. (2001) ao analisarem a existência de conglomerados de homicídios e 

tráfico de drogas na cidade de Belo Horizonte, contribuem para o entendimento do que 

aconteceu em áreas da cidade, inclusive na região da Lagoinha, não foi aleatório. A Pedreira 

Prado Lopes já tinha um cenário de alta incidência de criminalidade, com uma rede de tráfico 

de drogas bem organizada, com possibilidades de expansão, o que favoreceu a entrada dessa 

‘nova pedra’ no caminho. Os autores indicam um conglomerado composto pelos bairros 

Lagoinha, São Cristóvão, Centro, Pedreira Prado Lopes, Concórdia, Floresta, Bonfim e o 

Colégio Batista, que apresentaram uma taxa anual alta de homicídios, contando com 22,6 

casos por 100 mil habitantes. Os dados sugerem que os conglomerados estão relacionados a 

bairros e favelas em que parece prevalecer o tráfico de drogas, principalmente naquelas em 

que o vilão é o crack.  
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As análises de Beato et al. (2001) e Sapori, Sena e Silva (2010) corroboram para a 

conexão entre o tráfico de drogas, em especial o crack e o recrudescimento de homicídios, 

sendo esses fenômenos sociais espacialmente e temporalmente concentrados, pois não 

acontecem homogeneamente em toda a cidade. As regiões onde há grande consumo dessa 

droga costumam apresentar índices mais altos de violência e crimes em geral. Esse fato se 

mostra de grande relevância para esse estudo, pois ajuda a entender o fato da cracolândia se 

localizar na região da Lagoinha, pois entende-se que o espaço já tinha características 

peculiares para a conformação de tal realidade. Chamo atenção para a possiblidade de análise 

da emergência desse tipo de fenômeno social, com base nas questões teóricas da ecologia 

humana e desorganização social.  

As pesquisas apontam um aumento da criminalidade nesta região durante este período 

e tem a disseminação do tráfico de crack como fator determinante para tal cenário. O 

Consultório de Rua, programa da Prefeitura de Belo Horizonte para recuperar dependentes, 

segundo dados de 2012, tinham atendido na região Noroeste da capital, onde se localizam o 

Complexo da Lagoinha e a Pedreira Prado Lopes, cerca de 3.960 pessoas em15 meses
2
, o que 

indica o grande número de pessoas que estavam em situação de uso de drogas nessa região da 

cidade.  

O cenário em que o bairro se encontra nos últimos anos leva ao seu reconhecimento 

como cracolândia. Um dos primeiros lugares utilizados como ponto de consumo e tráfico de 

crack da cidade de Belo Horizonte, que se estende desde o Complexo de viadutos até a 

Pedreira Prado Lopes, passando pelas beiradas da Avenida Antônio Carlos, desde a estação de 

metrô Lagoinha até proximidades do Hospital Belo Horizonte, com grande concentração atual 

nas proximidades do Conjunto IAPI. Em outros tempos a tensão e os conflitos no lugar 

giravam em torno da prostituição e da boemia, atualmente esses mesmos conflitos deixaram 

de existir. Surgiram outras mais complexas: a violência e os problemas relacionados ao 

consumo e tráfico de drogas. A Lagoinha apesar de suas características marcantes, vivencia 

um processo que requer cuidados.  

“Pedras no caminho.” – Expansão do uso do crack e desorganização social 

O crack surgiu no início da década de 1980, entre setores carentes de Nova York, Los 

Angeles e Miami, trazendo consigo uma nova forma de produção e distribuição, de maior 

facilidade e baixo custo e se espalhou pelo mundo de forma rápida. No Brasil, sua chegada foi 

só questão de tempo; sua expansão pelo território nacional ao longo dos anos 1990 aconteceu 

 
2
 Dados divulgados no Portal Band, em 20/09/2012. 
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em razão da combinação de preço baixo, disponibilidade crescente e efeito potente. Assim, o 

usuário de crack é conhecido nas grandes cidades do Brasil como cracudo, “nóia”, “boca de 

lata”, “sacizeiro”, o “craqueiro”, - as denominações variam de acordo com a diversidade 

cultural. Variantes do crack também são encontradas, como a pasta base, a merla e o oxi.   

Na contemporaneidade o abuso de algumas substâncias psicoativas tem adquirido 

dimensões preocupantes. Com o surgimento do crack esse quadro é agravado devido ao 

aumento dos danos sociais e à saúde dos usuários. A forma compulsiva do uso consiste no uso 

diário da droga, que pode se estender por dias levando o usuário ao esgotamento físico, 

psíquico ou financeiro. Considera-se para esse estudo, o aspecto sociocultural das drogas e as 

representações sociais que se desenvolvem em torno dessas substâncias, que se moldam nos 

contextos em que ocorre seu uso, em permanente interação com a visão que a sociedade 

devolve à prática. Com o tempo foram surgindo inúmeras visões sobre os usos de droga, que 

acabaram por forjar uma ideologia para cada uma, assim de acordo com Jessé de Souza 

(2016) o sujeito que consome certa substância não consome apenas um arranjo químico, mas 

um produto que carrega sentidos específicos. O crack foi ao logo do tempo, associado à 

situação de miséria e de marginalização, conhecida como a “droga das ruas”.  

Os usuários de crack passam também por problemas que vão além daqueles de ordem 

biológica e psicológicos. O crack apresenta qualidades intrinsecamente destrutivas, 

desestrutura a personalidade e cria forte dependência em pouco tempo, processo que conduz o 

usuário, na maioria das vezes, à degradação física e social. Como consequência do uso 

frequente da droga em discussão, é comum que o usuário perca noções básicas de higiene, 

sofra com a diminuição do seu apetite, o que o leva a rápida perda de peso, também podem 

ocorrer depressão, irritabilidade e paranóia - a “nóia” - que gera medo e intensa agressividade, 

perda de interesse sexual, entre outros problemas. Ainda, se torna recorrente também a perda 

de vínculos familiares e sociais do usuário, e que por falta de alternativa no mercado formal, 

são levados a optar por um estilo de vida marginalizado. Para sobreviver, acabam se inserindo 

em trabalhos informais ou “bicos”. Alguns destes usuários acabam se associando ao comércio 

de drogas e ao crime não só para suprir necessidades básicas de sobrevivência como também 

para a manutenção de seu uso.  

Pelo imediatismo do uso do crack, que costuma acontecer próximo ao local da compra 

da droga, as possibilidades da circulação do usuário ficam reduzidas. O uso do crack nas 

cidades se constitui como um fenômeno social que extrapola a individualidade do sujeito e 

ocupa o espaço urbano, ainda traz à tona o incômodo social provocado pela caracterização de 
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sujeitos desqualificados socialmente, associados a espaços territoriais de uso e abuso de 

drogas, que são as "cracolândias” (RUI, 2012).  

Em uma revisão da literatura produzida acerca do crack e das cracolândias, nota-se a 

relevância do da perspectiva do “lugar” para parte das análises.  

Fernandes e Pinto (2004) realizam um estudo dos territórios psicotrópicos em 

Portugal, muito utilizado como referência para estudos sobre uso de crack em vias públicas no 

Brasil.  Assim as cracolândias seriam entendidas como locais de comércio e uso de 

substâncias psicoativas tornadas ilícitas; territórios psicotrópicos que são interstícios espaciais 

apartados do cotidiano urbano, regidos pelos mercados de produtos e serviços legais. Tais 

autores reforçam a necessidade da soma das análises psicológicas, sociais e biológicas do 

fenômeno das drogas a dimensão espacial, assim como a interação entre todas essas esferas da 

vida social.  

Medeiros (2010) faz uma reflexão sobre a criação de espaços específicos para o uso de 

drogas e utiliza o conceito de “territórios urbanos das drogas” para denominá-los. A 

cracolândia seria o lugar cronificado por indivíduos como o lugar de uso do crack, sendo esse 

processo de cronificação territorial pode ser traduzido como procedimento de demarcação de 

determinados espaços pela incapacidade de controle, devendo, portanto, ser etiquetado e 

separado dos demais para não ser confundido.  

Frúgoli Jr. e Spaggiari (2010) em estudo sobre o bairro da Luz em São Paulo, partem 

da observação etnográfica das redes de relações e conexões do local e propõem o 

entendimento da cracolândia como uma modalidade de territorialidade itinerante dentro de um 

contexto multifacetado e marcado por inúmeras variações situacionais. Tal conceito consegue 

apreender a dinâmica da cracolândia, pois este território está sujeito a mudanças que podem 

estar relacionadas, por exemplo, ao local da venda da droga, ao policiamento local ou também 

como acontece na cidade Belo Horizonte por obras de intervenções viárias. 

Já Frúgoli Jr. e Cavalcanti (2013) analisando a fixação territorial e as possibilidades de 

deslocamentos das/nas cracolândias, exploram o conceito de territorialidade, levando em 

conta seu caráter itinerante, móvel e provisório, como também, vulnerável e intersticial, sem 

chegar a um processo de deslocalização ou mesmo de desespacialização. Esses autores 

enfatizam principalmente as possibilidades de olhar ocupações do espaço urbano que 

combinem estrategicamente mudanças e permanências, sedentarismo e nomadismo, ou 

captura e fuga, numa determinada área específica. Chamam atenção também para o fato de 

que tais territorialidades, embora proscritas, são estigmatizadas e alvo de uma série de práticas 

disciplinares, não constituem propriamente um mundo isolado, mas envolvem uma série de 
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relações, interações e conexões, nas quais os usuários de crack têm um papel proeminente, 

mas articulado a uma série de outros sujeitos, cujos arranjos dialogam com cada contexto 

particular e são marcados por variações situacionais.  

O que se pretende nessa parte não se trata de generalizações, mas apontamentos sobre 

regularidades descritas por estudos de cracolândias em algumas capitais brasileiras, o que 

pode ser aprofundado em outras pesquisas. O que se observa é a ocorrência de processos 

marcados por aproximações e similaridades desse fenômeno no tempo e no espaço.  

Frúgoli Jr. e Cavalcanti (2013) fazem uma análise comparativa de cracolândias de São 

Paulo e do Rio de Janeiro e afirmam que nesses locais, os aspectos conjunturais convergem 

para paisagens materiais assinalados por ruínas. No bairro da Luz em São Paulo e em 

Manguinhos no Rio de Janeiro, as cracolândias se reproduzem ou surgem em meio a 

escombros de obras de grande escala, que compõem projetos mais amplos, políticos e 

urbanísticos, de ressignificação de certas regiões do espaço urbano.  

Em São Paulo, as cenas de uso de crack estão localizadas na região central e tem uma 

nomeação geralmente no singular, mesmo que outros espaços venham aos poucos se tornando 

também locais de uso regular do crack, sem que se configure necessariamente a mesma 

paisagem. A região da Luz é uma região importante da cidade de São Paulo, que vive um 

processo de decadência, é uma região central não somente em termos espaciais, mas, 

sobretudo, simbólicos. A degradação da “cracolândia” tem consequências para todo o 

entorno, como a desvalorização dos imóveis. O espraiamento do uso do crack guarda certa 

relação com dinâmicas de repressão que se articulam com os interesses de projetos públicos 

para a região em que se encontra, o bairro da Luz. Caso que se assemelha com os espaços de 

uso de crack do bairro Lagoinha em Belo Horizonte.  

Malheiro (2013) ao analisar o espaço de uso de crack em Salvador (Bahia, nordeste do 

Brasil) afirma que a popularidade da droga, neste território, foi atribuída principalmente a dois 

fatores, que são os fortes efeitos provocados pela droga e, segundo, pela forma de uso menos 

agressiva e com menos custos sociais do que o uso de cocaína injetável. O local de maior 

consumo fica próximo ao Pelourinho, Centro Histórico da cidade. Um circuito de consumo de 

crack se caracteriza por lugares no espaço urbano que são reconhecidos por moradores locais 

pela prática de venda e uso da substância, sendo que essa atividade interliga os diferentes 

pontos no espaço urbano dando uma ideia de continuidade. O autor recorre ao conceito de 

Magnani (1999 apud Malheiro 2013) sobre os circuitos, que são conjuntos de lugares na 

cidade que se definem por certas práticas específicas, no caso o consumo do crack.  
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Raupp e Adorno (2015) pesquisaram sobre locais de consumo de crack na região 

central de Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Região Sul do Brasil) e afirmam que o cotidiano 

do local pesquisado liga-se à história de degradação da região central da cidade, marcada 

atualmente por tentativas de controle e ordenação do espaço urbano. A noção de territórios 

psicotrópicos de (Fernandes e Pinto, 2004) mais uma vez forneceu pistas importantes para a 

compreensão do espaço de exclusão em questão. Os autores enfatizam que a área de consumo 

de crack trata-se de uma área barulhenta, degradada e desvalorizada, onde muitos prédios 

passaram a abrigar casas de prostituição e hotéis baratos, intensificando a atividade de 

prostituição já existente na antiga zona industrial. Atualmente, é uma área pouco valorizada, 

em que se destacam diversos estabelecimentos ligados à atividade de reciclagem, formando 

um circuito que integra galpões, cooperativas e fábricas. Para esses autores as mudanças 

relatadas na dinâmica da cidade de Porto Alegre ao longo de sua história, que se refletiram na 

mudança de padrões de ocupação e circulação pelas ruas da região central, refletem processos 

variados que vão desde a degradação da paisagem e de prédios históricos da região à questões 

de especulação comercial, imobiliária, política e de necessidades sociais que produzem novos 

espaços, enquanto reconfiguram outros; afastando cada vez mais a população melhor 

favorecida economicamente e atraindo pessoas em busca de formas de sobrevivência 

disponíveis pela dinâmica comercial e econômica do centro da cidade. 

Essas cenas urbanas mostram regularidades, desde o cenário de ruínas as intervenções 

públicas. Ficou evidente assim, que as cracolândias dessas cidades mostram territorialidades 

em forte relação com áreas urbanas onde predominam as camadas populares, lugares em 

degradação e baixo nível de controle social informal. Os contextos citados vão de encontro a 

realidade do bairro da Lagoinha em Belo Horizonte, onde os mesmos fatores sociais e 

ambientais levaram a um processo de degradação social que culminou com a formação de um 

espaço de uso de crack.  

Não se pode deixar de afirmar que, outros estudos de espaços de uso de crack em 

países da América Latina também apontam para a importância do espaço para tal realidade. 

Ahumada, Hynes  e Cumsille (2015) afirmam acerca de um novo  padrão de uso e abuso das 

“chamadas cocaínas fumáveis”, que atingiu situações alarmantes principalmente a cinco 

países da América do Sul, que são a Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai.  Assim, até 

o final da década de 1990 na Argentina, Uruguai e Brasil, anteriormente no Chile e mais 

tarde, no Paraguai, o fenômeno do consumo de cocaínas fumáveis – drogas de baixa 

qualidade e baixo preço, mas muito viciante - se tornou visível em áreas de alta 

vulnerabilidade social, com episódios de violência e graves danos à saúde dos jovens e 
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usuários em geral, sem acesso a programas de tratamento, o que demonstra possibilidades de 

estudos posteriores.  

No continente americano o consumo de cocaína fumada, além do crack, tem variantes 

como o “Basuco”, a “Base Libre”, a “Pasta Básica de Cocaína” (PBC) e na Argentina, é 

conhecida como paco, que popularizou-se no país por volta dos anos 2000 e assustou pelas 

consequências geradas aos usuários abusivos como o declínio precipitado da saúde e o 

aumento das mortes, direta ou indiretamente, relacionadas ao seu consumo. Com o consumo 

do paco, surgem “las giras”, situação onde o usuário se abandona no consumo e vaga pelas 

ruas e vilas durante horas ou dias sem regressar a sua casa. Nesses espaços, a droga toma 

posição de destaque em detrimento de outras atividades.  

O Paraguai como um dos importantes produtores e exportadores latinos de drogas, 

sofre com a expansão do uso de crack, principalmente por jovens entre 15 e 25 anos. Em 

pesquisa recente, o Observatório Paraguaio de Drogas, afirmou que 45,1% das pessoas em 

tratamento por drogas afirmaram que o motivo da internação era o crack e além disso, 

concluiu que essa droga é a mais danosa para o país.  No Uruguai e no Chile , drogas advindas 

da pasta base da cocaína aparecem mais problemáticas a partir dos anos 2000, e atingiu os 

setores sociais mais vulneráveis, provocando um alarme social. 

Também em outros países latinos, o crack e seus derivados, causam uma problemática 

social semelhante, como o caso do México, que tem a chegada dessa droga no início dos anos 

de 1990, mas a expansão de seu consumo data de 2008. Na Cidade do México, são 

encontradas locais de venda e uso de crack, conhecidos como fumódromos, que são cantos, 

campos, parques, becos e espaços fechados como casas e apartamentos. A droga surge no 

mercado como alternativa para usuários com menos recursos, sem que isso signifique que seja 

exclusivo para essa classe. 

Outro cenário que apresenta características parecidas com os anteriores é “A zona”, 

área assim conhecida do bairro Mariscal, em Quito no Equador.  Trata-se de uma área 

multicultural e movimentada, onde o uso de substâncias lícitas e ilícitas é visível e 

reconhecível à primeira vista, com suas características de boemia e marginalidade, muito 

frequentada por jovens e turistas. A pasta base de cocaína tem fácil acesso nas ruas de Quito, 

não somente no Mariscal, sendo reconhecida como “pipa”, "pó" ou "amarelo". 

Não se pode deixar de citar, finalmente, o caso de Bogotá, na Colômbia, sobre o bairro 

do Bronx que chama atenção também por suas características de desordem urbana. Trata-se 

de uma espécie de cracolândia, localizada a poucos quarteirões do palácio presidencial, onde 

o rei é o bazuco, droga derivada da coca e que se tornou um dos maiores mercados de drogas 
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do país. Essa região ficou conhecida por suas ruas estreitas, cheias de lixo, hotéis baratos, 

laboratório de processamento de drogas, edifícios antigos, pichações, prostituição, presença 

de traficantes de armas, crianças viciadas, casas usadas por viciados - ou seja, várias 

características de desordem e degradação urbana.  

Sendo assim, essa realidade social leva à análise ecológica do desvio e da 

crimindalidade, que levanta a indagação sobre a distribuição dos desvios e crimes nos centros 

urbanos. Sobre o fenômeno da explosão da criminalidade nas cidades, caberia a correção, de 

se falar de implosão, pois ocorre em áreas específicas, no interior das comunidades, onde 

vítimas e agressores são originários do mesmo espaço e nele coabitam. O impacto da 

desordem na vida comunitária acontece de forma lenta. As cidades têm partes mais 

valorizadas do que outras, onde as pessoas optam por habitar ou frequentar mais, tem 

infraestrutura e agentes capazes de manter a ordem, além de mecanismos informais de 

controle social que têm impacto na vida da comunidade. Os processos que levam à 

degradação de certas áreas urbanas não estão ligados somente a distribuição de capital 

econômico, mas são processos mais complexos, onde contam também as dinâmicas 

comunitárias, combinadas à políticas urbanas e de segurança inadequadas.  

A investigação sobre os mecanismos que relacionam desordem e crime, torna possível 

articular uma resposta à criminalidade que vai além do recurso ao sistema de justiça criminal 

e da adoção de leis, com isso, abrem-se novos caminhos para a participação da administração 

pública local na gestão das políticas de segurança pública. A desordem é um problema em si 

mesmo, que tem efeitos diretos e negativos sobre a comunidade, como a diminuição da 

confiança interpessoal e da capacidade de cooperação e o enfraquecimento dos mecanismos 

informais de controle social.  Entende-se que a desordem física e social são recursos 

importantes para o acontecimento de desvios e crimes, pois afetam a ecologia das áreas 

urbanas e produzem situações favoráveis a sua ocorrência.  

Assim, esse paradigma teve como base a ideia de que o crescimento das cidades de 

forma desorganizada seria gerador de um ambiente mais propício para o desenvolvimento de 

desvios. Nos estudos sobre a morfologia da criminalidade no meio urbano, Shaw e McKay 

(1942) examinaram variáveis relativas a desorganização social, como esvaziamento 

populacional, deterioração física, tamanho das famílias por domicílio, mortalidade infantil, 

doenças mentais. Os autores chamaram atenção para as áreas com altas taxas de criminalidade 

de Chicago que exibiam elevados índices de rotatividade populacional, pobreza e composição 

étnica e cultural bastante diferente, que influenciavam no baixo controle social que existiam 

nessas regiões.  Assim, entende-se que a desorganização social acontece com o “decréscimo 
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das regras sociais de comportamento existente sobre os membros individuais de um grupo” 

(BURSIK, 1988 apud SILVA, 2004), ou seja, a desorganização social é um processo que 

acontece na medida em que as regras e normas em vigor na sociedade são ignoradas ou 

desobedecidas, gerando modificações no contexto social.b 

A análise ecológica levanta a indagação sobre a distribuição dos desvios e crimes nos 

centros urbanos. De acordo com Beato et all (2001) sobre o fenômeno da explosão da 

criminalidade nas cidades, caberia a correção, de se falar de implosão, pois ocorre em áreas 

específicas, no interior das comunidades, onde vítimas e agressores são originários do mesmo 

espaço e nele coabitam. 

A discussão da relação entre organização social e comunitária e controle do crime está 

na raiz da reformulação moderna da Teoria da Desorganização Social. Em um contexto de 

desorganização social, o baixo nível de integração social impede o estabelecimento de laços 

sociais estáveis e a manutenção de valores relativos a normas, papéis e arranjos hierárquicos 

entre seus residentes. Sem a percepção de valores comuns, o exercício coletivo de 

mecanismos informais de controle social torna-se inoperante fazendo surgir assim, 

oportunidades para o desvio. A vizinhança passa a ser entendida como um complexo sistema 

relacional entre amigos e familiares e de vínculos associativos formais e informais, com base 

na família e no processo de socialização vigente no bairro. Esses elementos são responsáveis 

pela capacidade do bairro de exercer autorregulação, ou seja, pelo grau de supervisão coletiva 

fundamental na manutenção do controle da ordem local. O grau de organização de uma 

comunidade passa a ser considerado, portanto, como resultado dos mecanismos de superação 

a obstáculos estruturais que impedem o efetivo controle social fundamentado nas redes 

formais e informais. Do contrário, um lugar com alto nível de desorganização social tem o 

enfraquecimento de suas instâncias formais e informais de controle (família, escola, igrejas e 

outras instituições locais) de tal forma, que os custos associados ao cometimento de crime, ou 

desordem, ficariam reduzidos.  

Esses estudos apontam para uma relação direta entre o indicador de desordem social e 

as medidas de crime. Assim como ocorre com o crime, a desordem não está distribuída na 

cidade de uma forma homogênea, pois assim como existem áreas mais violentas que outras, 

também há localidades que apresentam maior incidência de desordem física e social. As 

definições de desordem na literatura a respeito convergem para um mesmo conjunto de 

fatores considerados “incivilidades públicas”, que variam na extensão em que são examinados 

por pesquisadores, bem como no contexto em que são encontrados. De maneira geral, 

segundo Silva (2004) a desordem pode ser definida como problemas de ordem púbica que 
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geram reações por parte das pessoas, variando no mesmo grau com que essas pessoas a tratam 

como um problema.  

 Alguns atos de desordem não têm natureza criminal, como a concentração de lixo e a 

presença de casas e terrenos abandonados, outros são também infrações ou crimes, como o 

consumo de álcool e drogas em locais públicos ou a prática de prostituição. Comunidades 

socialmente desorganizadas são descritas nesses estudos como sistemas no âmbito dos quais o 

processo de socialização não funciona adequadamente: amizades estáveis e interações sociais 

são pouco frequentes, não há interesse pelos assuntos comunitários e não há relações de 

confiança entre os residentes.  Nessa perspectiva, o crime pode ser até menos relevante, como 

um fator que desencadeia a migração urbana, ou como variável explicativa do aumento da 

sensação de insegurança no público, do que a desordem. Isso ocorre, principalmente, porque o 

crime é um fenômeno relativamente mais raro, e a desordem é um fato cotidiano na vida 

urbana.  Considerar desordem como um problema é assumir que sua existência em 

determinada localidade provoca a reação dos residentes. Nesse trabalho, ao incorporar a 

medida de desordem nas análises, acredita-se estar complementando as pesquisas anteriores 

que buscam testar a teoria da desorganização social. 

Assim, a desorganização social, reflete, segundo essa perspectiva, a dificuldade 

sentida pelas diferentes instituições sociais, família, escola, polícia, igreja, para garantir em 

determinados áreas urbanas a prevalência das condutas sociais não desviantes. As condutas 

anti-sociais criam condições para uma real perda de qualidade de vida e do sentimento de 

segurança por parte daqueles que compõem a comunidade. Entende-se que a desordem física 

e social e a falta de controle social são recursos importantes para o acontecimento de desvios 

e crimes, pois afetam a ecologia das áreas urbanas e produzem situações favoráveis a sua 

ocorrência, como no caso estudado, o dos espaços urbanos de uso de crack.  

Considerações  

Entende-se aqui, pela perspectiva da ecologia social do crime, que o surgimento de 

territórios psicotrópicos, não são aleatórios. O que se observa é a ocorrência de processos 

marcados por aproximações e similaridades desse fenômeno no tempo e no espaço. Trata-se 

de fenômenos sociais espacialmente e temporalmente concentrados, pois não acontecem 

homogeneamente em toda a cidade. As regiões onde há grande consumo do crack e derivados 

costumam apresentar índices mais altos de violência e crimes em geral. Chamo atenção para a 

possiblidade de análise da emergência desse tipo de fenômeno social, com base nas questões 

teóricas da ecologia humana e desorganização social. Finalmente, a constatação do fenômeno 

social dos lugares urbanos de uso de drogas ilícitas, em territórios latino-americanos sugerem 
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a necessidade de estudos comparativos, para que possam basear políticas públicas de 

segurança e saúde para a intervenção de forma humana, eficaz e democrática. De acordo com 

a revisão bibliográfica realizada sobre cenas de uso de crack, pode-se sugerir assim, 

regularidades, desde o cenário de ruínas as intervenções públicas por quais passam, que 

merecem maior atenção analítica. A produção de conhecimento sobre o tema pode basear 

estratégias de intervenção nesses locais, que tem sido prioritariamente da esfera policial e 

repressão, que tem causado gastos sociais grandes e pouca eficácia. 
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Mapa 1 –Brasil  – destaque para o Estado de Minas Gerais e sua capital Belo Horizonte. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 

Mapa 2 –Cidade de Belo Horizonte – destaque para o bairro Lagoinha.  



 

 

 

271 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Resumo: Ativos intangíveis são bens incorpóreos, identificáveis, que não possuem substância 

física e seu disclosure está embasado no fato de fornecer esclarecimentos sobre os riscos e os 

benefícios para que decisões possam ser tomadas de maneira eficaz. O disclosure está 

diretamente ligado aos objetivos da contabilidade, no sentido de garantir informações 

diversificadas para os vários tipos existentes de usuários. As demonstrações contábeis devem 

evidenciar tudo o que for considerado necessário, no sentido de não deixar que se tornem 

enganosos. Neste contexto, o presente estudo teve por objetivo identificar o nível de 

disclosure dos ativos intangíveis das empresas listadas na BM&FBOVESPA no ano de 2015, 

tendo como referência o Pronunciamento Técnico CPC 04/2010. Através de pesquisa 

descritiva, bibliográfica, documental e análise de conteúdo verificou-se o nível de divulgação 

das empresas em relação aos ativos intangíveis. Após a coleta das Demonstrações Contábeis 

Padronizadas foi realizada a análise de conteúdo onde, através da ferramenta de busca, foram 

localizadas por palavra chave as informações a respeito do disclosure de Ativos Intangíveis 

para posteriormente fazer a quantificação nos níveis, adequado, justo e completo. Dos 11 itens 

obrigatórios de divulgação verificou-se que as empresas divulgam a nível alto sendo o setor 

que possui o maior disclosure o de Consumo não Cíclico e o menor o de Consumo Cíclico. 

Conclui-se que o nível de disclosure das empresas se classifica como adequado e justo onde 

as informações divulgadas pelas empresas atendem as necessidades de investidores e 

credores.  

 

Palavras-chave: Ativo Intangível; Nível de Disclosure; Informações Obrigatórias; CPC 04. 

 

Abstract: Intangible assets are intangible, identifiable assets that have no physical substance 

and their disclosure is based on providing clarification on the risks and benefits so that 

decisions can be taken effectively. Disclosure is directly linked to accounting objectives in 

order to ensure diversified information for the various existing types of users. The financial 

statements must show all that is considered necessary, in the sense of not letting them become 

misleading. In this context, the present study aimed to identify the level of disclosure of the 

intangible assets of the companies listed on BM & FBOVESPA in 2015, using Technical 

Pronouncement CPC 04/2010. Through descriptive, bibliographical, documentary and content 

analysis, the level of disclosure of companies in relation to intangible assets was verified. 

After the collection of the Standardized Financial Statements, a content analysis was carried 

out where, through the search tool, the information regarding the disclosure of Intangible 

Assets was located by keyword, to be quantified at the appropriate, fair and complete levels. 

Of the 11 mandatory disclosure items, it was verified that the companies disclose at a high 

level the sector that has the largest disclosure of Non-Cyclic Consumption and the lowest 

Cyclical Consumption. It is concluded that the level of disclosure of companies is classified 

as adequate and fair where the information disclosed by the companies meet the needs of 

investors and creditors. 
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INTRODUÇÃO 

   

Com o advento das leis 11.638/07 e 11.941/09 alterando a 6.404/76 e a emissão do 

Pronunciamento Técnico Contábil CPC 04 (2010), em harmonia com normas contábeis 

internacionais, criou-se o grupo de conta dos ativos intangíveis que tem o objetivo de 

contemplar direitos provindos de objetos sem substância física, que se destinem a manutenção 

das atividades da entidade. Essas mudanças vieram com a finalidade de melhorar a assertiva 

de informações, possibilitando aos usuários melhor compreensão da aplicação de recursos 

feitos em ativos intangíveis visando sua geração de benefícios futuros.  

Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, identificáveis, que não possuem substância 

física e seu disclosure está embasado no fato de fornecer esclarecimentos sobre os riscos e os 

benefícios para que decisões possam ser tomadas de maneira eficaz. Esse disclosure pode ser 

deliberado como a divulgação de informações contábeis que, são oferecidas pela empresa que 

tem por principal objetivo fornecer informações úteis a seus usuários, fazendo com que as 

mesmas se tornem públicas. Sua importância consiste no fato de fornecer conhecimento dos 

riscos e benefícios inerentes a tais ativos, a fim de servir como subsídio para que decisões 

possam ser tomadas de maneira concisa proporcionando uma alocação adequada de recursos.   

Para contornar o problema de disclosure das informações em relação ao Ativo 

Intangível foi criado o CPC 04 que, além de conceituar Ativo Intangível e determinar o 

momento de mensuração e reconhecimento, determina quais informações são obrigatórias de 

divulgação. Espera-se assim um maior nível de disclosure com a emissão deste 

pronunciamento. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo identificar o nível de 

disclosure dos ativos intangíveis das empresas listadas na BM&FBOVESPA, tendo como 

referência o pronunciamento contábil CPC 04 (2010). 

 

Ativo Intangível 

 

Ativo é um recurso que decorre de eventos passados sobre o qual a entidade exerce 

controle, e espera que o mesmo lhe proporcione benefícios econômicos futuros. Seu 

reconhecimento no balanço patrimonial se dá no momento em que possa ser provável a 

geração de tais benefícios econômicos, além de seu custo e valor poderem ser mensuráveis de 

maneira confiável (CPC 00, 2011).  
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De acordo com a Lei 6.404/76 o ativo era dividido em circulante, realizável a longo 

prazo e permanente, sendo que esse último grupo era composto dos subgrupos investimentos, 

ativo imobilizado e ativo diferido. Em concordância com as normas internacionais, a Lei 

11.638/07 criou o grupo de contas intangíveis do qual faz parte o ágio derivado da expectativa 

de rentabilidade futura (goodwiil), onde o mesmo possui como principal finalidade a 

contemplação de direitos que possuam como objeto bens sem substância física, destinados a 

manutenção das atividades da empresa (BRAGA; ALMEIDA 2008). 

A Lei 11.941/09 em seu artigo 178, §7 alterando a Lei 11.638/07 classifica o ativo não 

circulante em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível, deixando de 

fazer valer o ativo diferido. Acordando com a Lei 11.941/09, os saldos dispostos na conta 

ativo diferido em 31 de dezembro de 2008, serão reclassificados para outro grupo do balanço 

patrimonial; baixados contra conta lucros ou prejuízos acumulados ou mantidos no diferido 

até amortizados por completo. 

Destaca-se que a palavra intangível vem do latim tangere, portanto são bens que não 

podem ser tocados, porque não possuem corpo (MARION, 2009). Sua origem vem do termo 

goodwiil, que é a expressão mais antiga que remete a intangibilidade (COELHO; LINS, 

2010). As empresas cedem seus recursos e até mesmo contraem obrigações com aquisições, 

desenvolvimento, manutenção e aprimoramento de bens abstratos, intangíveis (BRAGA, 

2009).  

De acordo com o CPC 04 (2010, p. 6) o “Ativo Intangível é um ativo não monetário 

identificável sem substância física”. Pode ser determinado como algum bem ou direito da 

empresa que proporciona um tipo de retorno patrimonial, econômico ou financeiro à mesma. 

Eles fazem diferença até mesmo nos ativos corpóreos, principalmente naqueles que 

apresentam conhecimento intensivo. Ele é invisível, incorpóreo e também resulta da 

capacidade intelectual da entidade na sua construção ou utilização. Essa capacidade 

intelectual faz com que ativos intangíveis se tornem fundamentais para a sobrevivência das 

empresas, pois, eles estão carregados de conhecimentos, representando grandes 

probabilidades de benefícios futuros (COELHO; LINS, 2010). 

O reconhecimento do ativo intangível se dá apenas quando for provável a fruição de 

benefícios econômicos futuros atribuíveis ao mesmo, quando tais ativos forem originados em 

favor da entidade, e se, o custo deste ativo possa ser medido de forma segura e confiável. A 

entidade precisa analisar a probabilidade de geração de benefícios econômicos futuros, valer-

se de premissas razoáveis e confirmáveis, que representem a melhor estimativa da 
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administração em analogia ao conjunto de condições econômicas que existirão ao longo da 

vida útil do ativo, além de ser reconhecido inicialmente pelo seu custo (CPC 04, 2010). 

Objetivando a recuperação de custos de investimento em intangíveis, a contabilidade se 

baseia em procedimentos de dissolução de custos, que são distribuídos pelo período de vida 

útil econômica de cada elemento do ativo (BRAGA, 2009). É aplicável a elementos do 

intangível a amortização que representa a perda de valor que ocorre de maneira graduada de 

bens intangíveis (COELHO; LINS, 2010). 

Tem-se duas formas para a definição da vida útil dos ativos intangíveis, sendo elas: vida 

útil definida e a vida útil indefinida. A primeira é o período estabelecido em que se espera que 

o ativo propicie entradas líquidas de caixa. Sua amortização nesse caso, deve ocorrer de 

acordo com o período determinado da sua vida útil, utilizando o método linear. Quando não 

for possível a determinação deste período, tem- se a chamada vida útil indefinida. Neste caso 

os ativos intangíveis não sofrem amortização, entretanto devem passar pelo teste de 

impairment a cada ano, ou sempre que houver quaisquer indícios de que o ativo intangível 

possa ter perdido valor. Entretanto, se tais ativos intangíveis foram de início reconhecidos 

durante o ano corrente, eles deverão ter a redução ao valor recuperável testada antes do final 

do ano corrente (AFIXCODE, 2013). 

 

Disclosure do Ativo Intangível 

 

Não se pode confundir informação com disclosure, pois a última traz uma abrangência 

maior, podendo se definir como divulgação de informações contábeis, oferecidas pela 

empresa que tem por objetivo o fornecimento de tais informes que sejam úteis a seus usuários, 

fazendo com que as informações se tornem públicas. Este conceito se relaciona de maneira 

direta com o conceito de transparência corporativa, como a divulgação de informações que 

sejam relevantes e verdadeiras sobre desempenho das áreas da entidade, no sentido de que 

quanto melhor for o disclosure, mais transparente se torna a empresa (IUDÍCIBUS; 

MARTINS; SANTOS, 2010). 

O sentido do disclosure é que as informações que não sejam consideradas relevantes 

devem ser omitidas, com a finalidade de fazer dos demonstrativos contábeis, significativos, 

para que possam ser entendidos de maneira plena. De fato, o disclosure está diretamente 

ligado aos objetivos da contabilidade, no sentido de garantir informações diversificadas para 

os vários tipos existentes de usuários. As demonstrações contábeis devem evidenciar tudo o 
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que for considerado necessário, no sentido de não deixar que se tornem enganosos 

(IUDÍCIBUS; MARTINS; SANTOS, 2010). 

De acordo com o CPC 04 (2010) a entidade deve divulgar informações para cada classe 

de ativos intangíveis, fazendo a distinção entre ativos intangíveis gerados internamente e 

outros ativos intangíveis. A TAB. 01 traz as informações obrigatórias que devem ser 

divulgadas em relação ao Ativo Intangível.   

 

TABELA 01 – Disclosure obrigatório dos ativos intangíveis segundo o CPC 04 - 2010 

Disclosure obrigatório Detalhes / Observações 

I- Ativo intangível com vida útil definida e 

indefinida; 

No caso da primeira, devem ser definidos os métodos de 

amortização e os prazos de vida útil, além das taxas de 

amortização utilizadas; 

II- O valor contábil bruto e eventual amortização 

acumulada;  

Devem também ser incluídas as perdas acumuladas no 

valor recuperável, no início e no final do período; 

III- A rubrica da demonstração do resultado em 

que alguma amortização de ativo intangível for 

incluída; 

Deve ser divulgada esta inclusão de amortização de 

intangível. 

IV- As adições geradas por desenvolvimento 

interno, as adquiridas e as tidas por meio de 

combinações de negócios; 

Serão indicadas de modo separado.  

V- Ativo circulante mantido para venda e operação 

descontinuada e outras baixas;  

Durante o período, os aumentos ou reduções que 

decorrem de reavaliações e a perda gerada pela 

desvalorização de ativos reconhecida ou diretamente 

revertida em patrimônio líquido; 

VI- As provisões para perdas de ativos e qualquer 

amortização reconhecida no período; 

Devem ser reconhecidas no resultado do período, além 

da reversão de perda por desvalorização de ativos 

apropriada ao resultado do período. 

VII- As variações cambiais líquidas que foram 

geradas pela conversão das demonstrações 

contábeis para a moeda de apresentação e de 

operação realizadas no exterior para moeda de 

apresentação de entidade. 

Devem também ser divulgadas as outras alterações 

durante o período do valor contábil. 

VIII- Ativos intangíveis com vida útil indefinida, 

devem ser divulgados o valor contábil e os 
motivos que fundamentam essa avaliação.  

Ao exibirem essas razões a entidade tem que descrever 

os fatores considerados importantes que levaram a esta 
definição. 

IX- Descrição do valor contábil e o prazo de 

amortização remanescente de qualquer ativo 

intangível individual.  

Qualquer ativo intangível individual considerado 

relevante para as demonstrações de contabilidade da 

entidade; 

X- O valor contábil de ativos intangíveis que 

foram adquiridos por subvenção ou assistência 

governamentais. 

Inicialmente reconhecidos pelo valor justo. 

XI- Se tais ativos são mensurados, após seu 

reconhecimento, se é pelo método de custo ou de 
reavaliação. 

A existência e valores de contabilidade de ativos 

intangíveis, onde, a titularidade é restrita e os valores 
contábeis oferecidos como garantia de obrigações e o 

valor de compromissos de contratos que advém de 

aquisição de ativos intangíveis.   

FONTE: elaborado pela própria autora, com base no CPC 04, 2010. 
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O nível de disclosure depende do modelo que é considerado desejável, além de estar 

amarrado também a divulgação disponível em outras fontes. Dessa maneira, o foco não é o 

tanto a ser divulgado, mas, saber qual é a maneira mais eficaz de divulgação. São propostos 

por Hendrilksen e Van Breda (1999) três conceitos de divulgação, a adequada, justa e 

completa. A adequada implica um volume mínimo de divulgação, no sentido de evitar que as 

demonstrações sejam distorcidas. Já a divulgação considerada justa implica um objetivo ético 

de tratamento justo de todos os leitores. A completa implica a exposição de todas as 

informações que sejam consideradas relevantes. Desta forma um disclosure apropriado de 

informações seria uma informação adequada, justa e completa. Não existindo diferenças reais 

entre tais conceitos, desde que sejam utilizados no contexto adequado, pelo menos no que se 

refere a detalhes do que se está evidenciando. 

 

METODOLOGIA  

 

A presente pesquisa se classifica quanto aos objetivos em pesquisa descritiva, quanto 

aos procedimentos técnicos em levantamento de dados, em relação às técnicas de coleta de 

dados em pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e análise de conteúdo. Os dados foram 

analisados através de pesquisa quantitativa e qualitativa (MARTINS; THEÓPHILO, 2007). 

A pesquisa descritiva possui como objetivo principal a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno. A presente pesquisa se caracteriza como descritiva 

porque descreve as informações obrigatórias de divulgação nas demonstrações contábeis em 

relação ao ativo intangível além de comparar o nível de divulgação dos ativos intangíveis 

entre os diferentes setores da BM&FBOVESPA . 

Com intuito de responder a questão de pesquisa, o presente estudo utilizou-se de 

levantamento de dados bibliográficos, documentais e análise de conteúdo. A pesquisa 

bibliográfica é toda bibliografia publicada que se refere ao objeto de estudo. No caso deste 

estudo, a bibliografia se refere a todo material utilizado para a formação do referencial 

teórico. Já a pesquisa documental pode ser conceituada como uma fonte de dados e 

informações auxiliares que subsidia entendimento mais claro dos achados. Para realizar a 

pesquisa foram analisadas as demonstrações contábeis padronizadas das empresas listadas na 

BM&FBOVESPA no ano de 2015 que evidenciam seus ativos intangíveis a partir da entrada 

em vigor do CPC 04 (2010).  
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De acordo com Martins e Theóphilo (2007), a análise de conteúdo consiste em analisar 

a comunicação de forma objetiva e sistemática, podendo ser aplicada a qualquer forma de 

comunicação. A pesquisa se classifica como análise de conteúdo porque identifica através das 

demonstrações contábeis como está sendo a divulgação do ativo intangível, além de 

classificar o nível de divulgação em adequado, justo e completo. Para fazer a análise de 

conteúdo, foram baixadas as demonstrações contábeis do site da BM&FBOVESPA, onde, 

através da ferramenta de busca, foram localizados por palavra chave as informações a respeito 

do disclosure de Ativos Intangíveis para posteriormente fazer a quantificação nos níveis, 

adequado, justo e completo, conforme TAB. 02. 

 

TABELA 02 Níveis de disclosure 

Nível de disclosure Critérios qualitativos 

 

Adequado 

 

 

O adequado implica um volume mínimo de divulgação, podendo ser 

consideradas apenas as informações obrigatórias, nada além disso.  

 

Justo 

 

No nível justo, além do disclosure adequado, a divulgação precisa atender 

as necessidades informacionais dos diversos usuários, como por exemplo 

investidores e credores. 

 

Completo 

 

O completo implica a exposição de todas as informações que sejam 

consideradas relevantes, incluindo disclosure adequado e justo. 

FONTE: elaborado pela própria autora, com base em Hendriksen e Van Breda, 1999. 

 

ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

A população do presente estudo são as empresas listadas na BM&FBOVESPA. 

Constatou-se, na data de 25 de julho de 2016, a existência de 501 empresas listadas na 

BM&FBOVESPA sendo distribuidas em 11 setores. Desta população, eliminou-se 21 

empresas por não apresentarem as demonstrações financeiras referentes ao ano de 2015. Do 

total restante (480 empresas), verificou-se que  34 empresas não possuíam ativo intangível no 

seu Balanço Patrimonial e portanto foram eliminadas da população. Eliminou-se também, 

aleatoriamente, o setor “Financeiro e outros”. Sendo assim, a amostra do presente estudo são 

as empresas que possuem ativo intangível no seu Balanço Patrimonial  referente ao ano de 

2015 que somam 335 empresas distribuidas entre os 10 setores da BM&FBOVESPA.  

Após a definição da amostra a ser analisada, foram coletadas as Notas Explicativas 

destas empresas para verificar o que elas divulgaram no ano de 2015 a cerca dos seus ativos 

intangíveis e se estão de acordo com o que determina o CPC 04 (2010). Em seguida realizou-

se a análise de conteúdo através de palavras chave como: intangível/intangíveis. Caso a 
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ferramenta de busca Ctrl f não localizasse tais palavras, a procura era feita utilizando palavras 

como rúbrica, baixa, amortização, vida útil dentre outro itens obrigatórios de divulgação pelo 

CPC 04 /2010. 

Com a análise de conteúdo, foi verificado se as empresas divulgaram os 11 itens 

obrigatórios de disclosure de intangível conforme o CPC 04 (2010). Após tal verificação, 

chegou-se ao número de empresas que divulgaram cada item obrigatório (TAB. 03).     

 

TABELA 01 - Número de itens divulgados por setores, conforme o CPC 04 - 2010 

SETORES I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Bens 

 Industriais 

74 74 16 54 45 50 13 36 74 - 72 

Construção e 

transporte 

28 28 10 20 8 21 - 10 28 - 28 

Cosumo  

Cíclico 

59 55 12 37 34 33 13 25 55 - 53 

Consumo não 

cíclico 

39 38 6 35 28 31 8 26    38 - 39 

Materiais  

Básicos 

30 28 4 20 16 17 9 15 28 - 27 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis 

8 8 - 8 5 7 3 5 8 - 6 

Saúde 21 19 3 18 15 16 - 8 19 - 19 

Tecnologia da 

informação 

9 9 1 7 5 7 1 2 9 1 9 

Telecomonicações 6 6 1 5 4 5 1 5 6 - 6 

Utilidade 

 Pública 

61 57 13 51 44 39 2 24 57 - 46 

TOTAL 335 322 66 255 204 226 50 156 322 1 305 

Fonte: Resultado da Pesquisa, 2016. 

De acordo com o CPC 04 (2010) a primeira informação obrigatória é a divulgação do 

ativo intangível com vida útil definida e indefinida. Verificou-se, conforme TAB. 03 que 335 

empresas analisadas (100% da amostra) divulgaram a vida útil definida ou indefinida do 

Ativo Intangível, bem como seus prazos de amortização, evidenciando de maneira clara os 

prazos de vida útil e os métodos de amortização utilizadas. Isso demonstra que estão 

atendendo de maneira satisfatória a exigência do CPC 04 (2010). 
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A segunda  informação obrigatória é a divulgação do valor contábil bruto e eventual 

amortização acumulada dos ativos intangíveis (CPC 04, 2010). Verificou-se, de acordo com a 

TAB. 03, que 322 empresas (96,12% da amostra) divulgaram a cerca da existência de seus 

ativos intangíveis com vida útil definida. Consequentemente sofrem amortização e estão 

evidenciando desta forma o valor de amortização acumulada. Entretanto 13 empresas (3,88% 

da amostra) do total que divulgaram o item I, deixaram a desejar em nível de disclosure pelo 

fato de não evidenciarem o item II que trata do disclosure da amortização acumulada dos 

ativos intangíveis, se eles forem de vida útil definida sua amortização deve ser divulgada, 

caso contrário ele não sofre amortização. 

A terceira informação obrigatória é a divulgação da rúbrica da demonstração de 

resultado em que se tenha incluído alguma amortização de ativo intangível (CPC 04, 2010). 

Verificou-se, conforme TAB. 03, que 66 empresas analisadas (19,70% da amostra) 

divulgaram sobre este item obrigatório, o que mostra um percentual baixo a nível de 

disclosure. 

A quarta informação obrigatória é a divulgação de modo separado das adições geradas 

por desenvolvimento interno, as adquiridas e as tidas por meio de combinações de negócios 

(CPC 04, 2010). Encontrou-se um percentual significativo em relação a divulgação deste item 

onde as adições geradas por desenvolvimento interno, as adquiridas e as tidas por meio de 

combinações de negócios devem ser divulgadas pelas empresas. Conforme TAB. 03, 255 

empresas analisadas (76,12% da amostra) divulgaram acerca deste. Isto indica uma margem 

de disclosure favorável, onde a maioria das empresas tratou do assunto.  

A quinta informação obrigatória é a divulgação de ativos circulantes mantidos para 

venda e operações descontinuadas e outras baixas (CPC 04, 2010). Verificou-se que 204 

empresas analisadas (60,89% da amostra) divulgaram este item conforme TAB. 03. Ressalte-

se que não são todas as empresas que realizam esse tipo de  operação, onde mantem ativos 

circulantes para a venda e operação em descontinuidade, o que acarretaria a baixa do ativo 

intangível. 

De acordo com o CPC 04/2010 a sexta informação obrigatória é a divulgação de 

provisões para perdas de ativos. Devem ser reconhecidas quando for julgado necessário que 

se faça. Conforme a TAB. 03, 226 empresas (67,46% da amostra) divulgaram a cerca dessas 

provisões. Conforme a NBC T 19.10/2010, no caso de existência de claros indícios de que os 

ativos estejam avaliados por valor não recuperável futuramente, a entidade deve de modo 

imediato, reconhecer a desvalorização por meio de constituição de provisão para perdas. 
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A sétima informação obrigatória é a divulgação das variações cambiais líquidas que 

foram geradas pela conversão das demonstrações contábeis para a moeda de apresentação e de 

operação realizada no exterior para moeda de apresentação de entidade (CPC 04, 2010). 

Verificou-se que apenas 50 empresas (14,92% da amostra) divulgaram este item (TAB. 03). É 

importante salientar que se a empresa não passou por este tipo de evento, ela está desobrigada 

a divulgar sobre este item.  

A oitava informação obrigatória é a divulgação do valor contábil dos ativos intangíveis 

com vida util indefinida e os motivos que fundamentam essa avaliação (CPC 04, 2010). 

Verificou-se, conforme TAB. 03, que 156 empresas analisadas (46,57% da amostra) 

divulgaram sobre ativos intangíveis com vida útil indefinida e seu valor contábil. Entretanto 

não há existência de justificativa para tal julgamento acerca de ativos intangíveis com vida 

útil indefinida, onde os motivos que fundamentam tal avaliação deveriam ser evidenciados 

nos demonstrativos financeiros. 

A nona informação obrigatória é a descrição do valor contábil e o prazo de amortização 

remanescente de qualquer ativo intangível individual (CPC 04, 2010). Conforme TAB. 03, 

um total de 322 empresas (96,12% da amostra) divulgaram este item, o que representa um 

percentual alto em nível de disclosure, se mostrando consoante com o a norma que rege os 

ativos intangíveis, o CPC 04/2010. Em conformidade com o mesmo, se a empresa possui 

ativo intangível com vida útil definida, e apresenta também a eventual amortização 

acumulada, consequentemente ela mostra o valor contábil líquido. Partindo deste pressuposto, 

todas as empresas que divulgam ativo intangível com vida útil definida e amortização 

acumulada atendam a nona informação obrigatória. 

A décima informação obrigatória é a divulgação do valor contábil de ativos intangíveis 

(inicialmente reconhecidos pelo valor justo) que foram aquiridos por subvenção ou assistência 

governamentais (CPC 04, 2010). De acordo com, a TAB. 03, apenas 1 empresa (0,30% da 

amostra) divulgou sobre este item. Os ativos intangíveis em alguns casos podem ser 

adquiridos sem custo ou pelo valor nominal, seja por meio de subvenção ou assistência 

governamental. Isso acontece quando da transferência ou destinação do governo a uma 

entidade de ativos intangíveis, como por exemplo, direito de aterrissagem em aeroporto, 

licenças para operação de estações de televisão ou rádio, quotas ou licenças de importação e 

até mesmo direitos de acesso a outros recursos restritos (CPC 04, 2010). 

A décima primeira informação obrigatória é a divulgação da forma de mensuração dos 

ativos intangíveis após seu reconhecimento inical, se é pelo método de custo ou de 

reavaliação (CPC 04, 2010). De acordo com o CPC 01 (2010), os ativos intangíveis devem ser 
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mensurados, após o reconhecimento inicial pelo custo deduzido de amortização e perdas 

acumuladas. Diante disto, conforme TAB. 03, 305 empresas (91,04% da amostra) 

reconheceram seus ativos intangíveis pelo método de custo, além de realizarem testes de 

impairmente anualmente aos ativos intangíveis com vida útil indefinida,ou sempre que sejam 

encontrados indícios que os mesmos apresentassem valor contábil maior do que seu valor de 

realização. 

Após análise individual dos 11 itens obrigatórios de divulgação nota-se que 7 itens 

apresentaram um nível de divulgação alto e médio e apenas 4 itens (III, VII, VIII e X) 

apresentaram nível de divulgação baixo (FIG. 01).  No entanto, estes 4 itens só são 

obrigatórios de divulgação no caso de serem empregados pelas empresas, são eles: a 

divulgação da rúbrica da demonstração de resultado em que se tenha incluído alguma 

amortização de ativo intangível; a divulgação das variações cambiais líquidas que foram 

geradas pela conversão das demonstrações contábeis para a moeda de apresentação e de 

operação realizada no exterior para moeda de apresentação de entidade; a divulgação do valor 

contábil dos ativos intangíveis com vida util indefinida e os motivos que fundamentam essa 

avaliação; e a divulgação do valor contábil de ativos intangíveis que foram aquiridos por 

subvenção ou assistencia governamentais. 

 

 

FIGURA 01- Percentual de disclosure dos itens obrigatórios conforme CPC 04 - 2010 

Fonte: Resultado da pesquisa, 2016. 

Diante deste cenário, levando em consideração só os 7 itens julgados por este estudo 

como obrigatórios de divulgação, tem-se um percentual de disclosure das empresas listadas na 

BM&FBOVESPA no ano de 2015, de aproximadamente 83,96%. Sendo assim, pode-se 

classificar as empresas no nível adequado de disclosure, pois, as mesmas divulgam a nível 

alto os 7 itens considerados obrigatórios conforme o CPC 04, 2010.  
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Em relação ao nível justo, além do disclosure adequado, a divulgação precisa atender às 

necessidades informacionais dos dieversos usuários, como por exemplo investidores e 

credores (HENDRILKSEN; VAN BREDA, 1999). Através da análise de conteúdo realisada, 

foi possível identificar que as empresas analisadas divulgaram informações sobre ativos 

intangíveis além das descritas nos 11 itens obrigatórios. Sendo assim, pode-se afirmar que o 

nível de divulgação das empresas também se enquadra no nível justo de disclosre, porque 

além de atender ao nível adequado as empresas estão divulgando outros tipos de informações 

que podem atender as necessidades informacionais de seus usuários, como por exempo a 

evidenciação das transferências realizadas nos ativos intagíveis, bem como os gastos 

anteriores e posteriores a seu reconhecimento.  

Conforme a TAB. 02, o outro nível que a pesquisa se propôs a analisar é a possibilidade 

das empresas listadas na BM&FBOVESPA se enquadrarem no nível completo de disclosure, 

o que implicaria numa junção de adequado e justo mais todas as informações que sua 

imensidão de usuários consideram relevantes, onde um padrão alto de evidenciação contábil 

teria ter que ser atendido.  

O presente estudo não possui dados suficientes para afirmar que as empresas analisadas 

se encaixam no nível completo de divulgação. Para tanto, a mesma teria que analisar 

informações que fundamentem sobre o motivo das empresas analisadas deixarem de divulgar 

determinados itens obrigatórios. A empresa pode ter deixado de divulgar determinado item 

pelo fato de não realizarem certas operações que se enquadram no que é considerado 

obrigatório, como por exemplo, a divulgação do valor contábil de ativos intangíveis que 

foram adquiridos por subvenção ou assistência governamentais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através de pesquisa descritiva com levantamento de dados bibliográficos, documental e 

análise de conteúdo verificou-se o nível de divulgação das empresas em relação aos 

obrigatórios de disclosure. Das 501 empresas listadas na BM&FBOVESPA no ano de 2015, 

selecionou-se uma amostra de 335 empresas, onde através de análise de conteúdo das Notas 

Explicativas e Balanço Patrimonial foi possível identificar o percentual de divulgação dos 

ativos intangíveis destas empresas.  

Após análise individual dos 11 itens obrigatórios de divulgação verificou-se um 

percentual de disclosure de 100% do item I, 96,12% do item II, 19,70% do item III, 76,12% 

do item IV, 60,89% do iem V, 67,46% do iem VI, 14,92% do item VII, 46,57% do item VIII, 
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96,12% do item IX, 0,30% do item X e 91,04% do item XI (FIG. 01). Verificou-se pelo 

estudo que destes 11 itens, apenas 7 itens são obrigatórios de divulgação pois, os outros 4 

itens (III, VII, VIII e X), só serão obrigatórios no caso de serem empregados pelas empresas. 

Sendo assim, foi possível classificar as empresas no nível adequado de disclosure, pois, 

as mesmas divulgam a nível alto os 7 itens considerados obrigatórios conforme o CPC 04 

(2010). E também foi possível classificá-las no nível justo de disclosure porque além de 

atender ao nível adequado as empresas estão divulgando outros tipos de informações que 

podem atender as necessidades informacionais de seus usuários. Entretanto o presente estudo 

não possui dados suficientes para afirmar que as empresas analisadas se encaixam no nível 

completo de divulgação.  

Verificou-se também, que os 10 setores analisados possuem um percentual alto de 

disclosure dos itens obrigatórios, sendo  o que possui o maior percentual de disclosure é o 

setor de “Consumo não Cíclico (90,84%)”.  Portanto todos os setores analisados podem se 

enquadrar no nível adequado de disclosure pois divulgam a nível alto os itens obrigatórios do 

CPC 04 (2010). 

Diante dos resultados encontrados, conclui-se que o nível de disclosure das empresas 

listadas na BM&FBOVESPA no ano de 2015 se classifica como adequado e justo, conforme 

TAB. 02, onde as informações divulgadas pelas empresas que compõem a amostra atendem as 

necessidades de investidores e credores, evidenciando não apenas o obrigatório trazido pelo 

CPC 04 (2010), mas também trazem um diferencial se mostrando aptas a atuar em um 

mercado que está em constante evolução, onde exigi-se uma contabilidade que represente de 

forma fidedigna as mutações ocorridas em seu patrimônio. Este fato enaltece a ciência 

contábil, e mostra que as empresas em questão no ano de 2015, estão aptas a recepção do CPC 

04 (2010). 
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A FORMAÇÃO DO SUJEITO NO ESPAÇO ENTRE - FRONTEIRAS: AS 

TRADIÇÕES CULTURAIS NO ‘MEIO’ BRASIL, BOLÍVIA E PERU. 

THE SUBJECT FORMATION IN THE ENVIRONMENT BETWEEN BORDERS: 

CULTURAL TRADITIONS IN THE BRAZIL, BOLÍVIA AND PERU AREA. 
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Resumo: Ao analisar as relações existentes entre brasileiros, bolivianos e peruanos, é possível 

perceber o impacto existente entre essas três culturas e o quanto estas manifestações 

presentes, tanto nas relações trabalhistas, quanto em vínculos mais abrangentes como a 

televisão e o rádio promovem no cotidiano das famílias residentes no espaço da tríplice 

fronteira, Brasil, Bolívia e Peru. Partindo pelo pressuposto do sujeito como objeto principal de 

estudo, este cidadão que participa e/ou sente este processo de hibridização cultural que varia 

tanto na fala, o idioma de quem reside no país vizinho, como no caso da tríplice fronteira que 

se destina este estudo, que quando hibridizados forma uma nova identidade lingüística o 

“portunhol” onde em um processo de trocas obtidas através das relações culturais têm – se a 

formação de uma nova identidade, a lingüística, o mesmo ocorre com a cultura de massa que 

se mostra ainda mais abrangente, pois abarca os lares das famílias “brasivianas” criando um 

leque de opções que na ótica positiva aproxima as culturas. A análise parte do sujeito “Entre 

os três domínios – do saber, do poder e da ética -, estabelecem-se relações do sujeito sobre as 

coisas, sobre as coisas, sobre a ação dos outros e sobre si.” (CANCLINI, 2008, p. 114) 
3
 

Palavras - chave: Culturas; Relações; Fronteiras.  

Abstract: By analyzing the relations between Brazilians, Bolivians and Peruvians, it is 

possible to perceive the impact that exists between these three cultures and the extent to which 

these manifestations, both in labor relations and in a broadermedium such as television and 

radio, affect the daily lives of families residing in the tri-border area: Brazil, Bolivia and 

Peru.Takingthe subject as the main object of study, this citizen who participates 

and/or lives this cultural hybridization process that varies both in the speech, the language of 

who resides in the neighboring country, as in the case of the triple frontier object of this 

study which when hybridized creates a new linguistic identity: the "portunhol" that in a 

process of exchanges through cultural relations forms a new identity, linguistics, the 

same happens with the mass culture that presents itself even more comprehensive because it 

includes the homes of "Brazivians" families, creating a range of options that, in a positive 
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perspective, bring cultures closer together. The analysis comes from the subject "Among the 

three domains: of knowledge, ofpower and ethics, one establishes the relations between the 

subject over the object, between the objects themselves and between the action of 

others over themselves." (CANCLINI, 2008, p. 114) 

Keywords: Cultures, Relationships, Frontiers. 

 

Introdução 
O que podemos fazer com nossas origens? A época eufórica da modernidade tinha 

subestimado a pergunta. Para muitas vanguardas só valia o futuro e o único trabalho 

possível com o passado era desfazer-se dele. De qualquer modo, a expansão 

mercantil e política continuou utilizando a história. São provas disso os grandes 
museus, os circuitos de antiguidades e souvenirs, as modas retro na mídia, no 

desenho industrial e gráfico. O passado não deixou de corroer as pretensões de 

ruptura absoluta da modernidade. (CANCLINI, 1997, p.114)4 

O cotidiano das famílias que se localizam no espaço entre fronteiras traz uma 

discussão pertinente a cerca do fazer cultural nestas áreas de intenso contato, o processo de 

modernização a qual a sociedade contemporânea passa põe em xeque a cultura de massa que 

toma um abrangente espaço nestas relações socioculturais, a formação de uma nova 

identidade que é construída em um processo histórico “atemporal”. 

É perceptível nas zonas de contato entre Brasil e Bolívia, nas áreas de comércio e 

também nos lares a prática de assistir programas brasileiros e bolivianos e isto se dá tanto de 

um lado da fronteira, quanto de outro, denotando uma participação decisiva da cultura de 

massa tendo como ferramenta principal o veículo televisivo, o mesmo é notado em relação ao 

rádio onde os gostos e preferências musicais passeiam entre o idioma espanhol e português. 

Em Culturas Híbridas, Garcia Canclini traz aspectos inerentes a que mostram diversos 

aspectos da cultura que vai se massificando de acordo com o mercado consumidor que 

visando uma abrangência maior de público mudam seus costumes e se adaptam a públicos de 

várias partes do mundo, tornando-se acessível a outras culturas, observa-se que 

Os museus se encheram de cartazes instrutivos, sinais de trânsito, visitas 

monitoradas em vários idiomas. Baseados na muito considerável teses de que todo 

produto artístico está condicionado por um tecido  de relações sociais, a 

museografia, os catálogos, a crítica e os audiosvisuais que acompanham as 

exposições devem situar os quadros e as esculturas em meio a referencias 

contextuais que ajudariam a entendê-los. (CANCLINI, 2008, p. 136)5 

O que Canclini põe em discussão é uma crítica ao mercado massificador que traz 

consigo maneiras didáticas para melhor se entender a arte, como no caso dos museus e 

exposições de pinturas que se acham necessários por uma legenda ou um manual de 

instruções para se possa assim entender o se expõe, tirando o caráter a qual o artista propõe o 

 
4
 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas: Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade. 04 edição. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.p.114. 

5  Idem. p. 136 
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“sentir” o ato individual de cada expectador ao visualizar uma obra ou quaisquer que seja uma 

manifestação cultural. 

O que se torna presente nas “lojas e lares dos programas de televisão e rádio na tríplice 

fronteira é exemplo de uma tendência massificadora” (Canclini, 2008,p.137) que se dá pelo 

fato, neste caso, do contato freqüente destas três culturas, e ainda, a formação familiar que 

tem papel decisivo na formação de uma nova identidade. 

Mas a hibridização nem sempre foi vista com bons olhos, em os sertões, de Euclides 

da Cunha, o mestiço era visto como um fraco, o fato de haver uma mistura entre as raças era 

sinônimo de atraso e sendo o mestiço um ser “híbrido” era por si só um ser também inferior 

onde Cunha diz que 

A mestiçagem estremada é um retrocesso. [...] De sorte que o mestiço – traço de 

união entre as raças, breve existência individual em que se comprimem esforços 

seculares – é, quase sempre, um desequilibrado, [...] Não há terapêutica para este 

embater de tendências antagonistas, de raças repentinamente aproximadas, fundidas 
num organismo isolado. [...] E o mestiço [...] menos que um intermediário, é um 

decaído, sem energia física dos ascendentes selvagens, sem a altitude intelectual de 

seus superiores. Contrastando com a fecundidade que acaso possua, ele revela casos 

de hibridez moral extraordinários: espíritos fulgurantes, às vezes, mais frágeis, 

irrequietos, inconstantes [...], feridos pela fatalidade das leis biológicas, chumbados 

ao plano inferior das raças menos favorecidas. (CUNHA, 1996, p. 91)6 

Esse conceito de raça, e a interpretação sobre o processo de hibridização hoje ganham 

novos rumos, sendo visto como algo benéfico e ainda como elemento percussor para a 

formação de uma nova identidade e união entre culturas. O conceito de híbrido no dicionário 

Aurélio está em definição das ciências biológicas como originário do cruzamento de espécies 

diferentes (Aurélio, 2001, p. 391)
7
 que para tanto se resulta em uma nova espécie, uma junção 

de dois corpos de espécies diferentes, que para tanto unem e deste surge uma nova, e assim 

ocorre nas relações socioculturais entre as sociedades na tríplice fronteira Brasil, Bolívia e 

Peru. 

E dessa junção com Michel Foucault põe - se em análise o “sujeito” como tema central 

em seus estudos na arqueogenealogia do sujeito, partindo dos três domínios: do saber, do 

poder e da ética (Foucault, 2008, p.94)
8
, ao analisar uma fala de Francisca Pinheiro é possível 

perceber a relação entre dominador e dominado e a questão hierárquica implantada pelo 

governo em relação as famílias bolivianas nos assentamentos das terras brasileiras em litígio 

 
6 CUNHA, Euclides da. Um parênteses irritante. In ________. Os sertões: campanha de canudos. São Paulo: 

Cìrculo do livro, 1996.p.91. 

7 AURELIO, Buarque de Holanda Ferreira. Mini Aurélio século XXI, 5ª edição, Rio de Janeiro, 2001. p. 391. 
8 FOUCAULT, Michel. Foucault e a crítica do sujeito. 2ª edição, Curitiba, UFPR, 2008,p.94. 
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quando lhe é perguntado pela historiadora Geórgia Lima a cerca da convivência entre 

bolivianos e brasileiros. 

“algumas pessoas contavam pra gente que os bolivianos estavam invadindo as 

colocações, terras de brasileiros”. Importante reconhecer que as mudanças no 

cenário político-econômico, a partir do governo de Evo Morales, se manifestaram e 

implicaram as contraditórias relações “pacificamente” constituídas na região 

interamericana dos espaços amazônicos onde sempre habitou aquela mulher. 
(LIMA, 2014, p.159) 

Para Foucault o sujeito que é objeto de analise é aquele que vive, trabalha e fala. 

Quem é este sujeito? Quando as ciências surgem para falar quem é este homem e acaba por 

enquadrá-lo em uma determinada classe, seja ela de dominador ou de dominado, de 

trabalhador ou de patrão e ainda de explorador ou explorado, “a figura de conhecimento 

“homem” só apareceu para o saber quando ciência sobre lês se constituíram” (FOUCAULT, 

2008, p. 95)
9
, neste momento o sujeito de análise passa a ser normalizado, é como se todos os 

homens fossem iguais, e isto independe sua história de vida, suas lutas cotidianas, o seu 

individual. 

Através da ética e da moral em Foucault temos por meio de um sistema de valores a 

doutrinação do sujeito, através de uma “responsabilidade moral” e um “certo tipo de 

dominação cuja pretensão é conduzir os indivíduos a modificarem seu comportamento” 

(Foucault, 2008, p. 95)
10

. A questão da dominação para Foucault modifica o discurso do 

individuo, a exemplo disto temos o contexto histórico da ditadura militar onde era restrito o 

diálogo entre professor e aluno, onde o discurso tinha que ser limitado aos padrões impostos 

neste período. 

[...] os filósofos que de uma forma ou de outra põem o inconsciente como cercando, 

inelutavelmente, o consciente: o em - si de Hegel, o desconhecido do Schopenhauer, 
o homem alienado de Marx, e o próprio inatual de Husserl. Aparecem, todos, como 

o terreno lodoso do qual o homem deve emergir para chegar o mais próximo 

possível de sua verdade, desalienando-se, todo pensamento movendo-se na direção 

de seu rompimento com o que escraviza. (FOUCAULT, 2008, p. 113)11 

O homem é em seu ambiente de trabalho o que talvez ele não seja em seu ambiente 

famíliar, por isso cabe ao historiador a análise minuciosa dos fatos e de onde esta inserido o 

sujeito a ser interrogado, por isso Foucault afirma que a filosofia de nossa época é já o ato de 

filosofar, política e ética (Foucault, 2008, p. 113)
12

. 

O sujeito normalizado, aquele que se enquadra em um padrão de normas, sendo ele 

disciplinado pela sociedade, como por exemplo, o sistema militar, cria-se para este uma 

 
9 FOUCAULT, Michel. Foucault e a crítica do sujeito. 2ª edição, Curitiba, UFPR, 2008, p.95. 
10 Idem.p.95. 
11 Idem.p.113 
12 Idem.p.113 
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característica padrão para o individuo e “assim funciona o poder da norma: diante do poder 

jurídico, é culpado ou inocente; diante do poder da norma: é normal e anormal (Foucault, 

2008, p. 124)
13

. 

Além das tecnologias abrangentes como a televisão aqui analisada nos espaços entre 

fronteiras, o aumento populacional nestas áreas e o trânsito comercial é responsável pelo 

entrecruzamento que intensifica a hibridação cultural que no uso da história oral a historiadora 

Geórgia Lima diz que 

O método de entrevista da história oral permitiu entrever as questões étnicas 

presentes neste estudo que se traduziram em novas e possíveis construções sociais 

nessa área de fronteiras porosas, até a década de 1970, entre o Departamento de 

Pando (Bolívia) e o estado do Acre (Brasil). Desta forma, as narrativas se tornaram 

essenciais para compreender as identidades constituídas pelas múltiplas relações 

estabelecidas por aqueles homens e mulheres ao longo do tempo de ocupação do 

território boliviano, especificamente, a partir de 1980. (LIMA, 2014, p. 24)14 

O estudo do sujeito com o uso da história oral permitiu uma aproximação do cotidiano 

dos trabalhadores em trânsito e as identidades dos mesmos através dos contatos socioculturais 

trazidos pela mobilidade da fronteira, tornando-a esta mesma fronteira imaginária, é como se 

não houvesse separação entre um país e outro, essa interação reflete na formação de uma nova 

identidade que Lima defende como os “brasivianos”, e diz ainda que tal identidade fora algo 

construído ao longo dos anos, com a ocupação dos territórios bolivianos por brasileiros, 

principal entre as décadas de 70, com a implantação de uma nova economia, a pecuária, e a 

retirada de outra, o extrativismo gomífero, trazendo consigo os conflitos da luta pela 

permanência na terra que se estende até o final da década de 80. 

O conflito agrário afetou o cotidiano de pessoas que viviam tanto no estado do Acre, 

quanto nos interstícios fronteiriços do Brasil e Bolívia, trazendo mudanças socioeconômicas, 

além de grandes conseqüências na estrutura alimentar como destaca Lima ao ressaltar a crise 

do seringal Monte Caseiro, localizado na Bolívia no depoimento de Aldevino Correia “passei 

a comer Maxixe...tinha dia que o negócio apertava” (Lima, 2014,p.60). As dificuldades que 

marcam a década de 70 trazem um cenário de importante para a economia dos seringais 

acreanos e bolivianos,seu processo de declínio, analisado através da entrevista de Lima onde 

coloca 

A contextualização dos conflitos agrários acreanos foi manifestada além-fronteira, 

particularmente, nos seringais bolivianos na região do Rio Abunã e, na narrativa em 

questão, o sujeito, ao descrever a cerca da mudança alimentar, identifica como a 

 
13 FOUCAULT, Michel. Foucault e a crítica do sujeito. 2ª edição, Curitiba, UFPR, 2008. p. 124 
14 LIMA, Geórgia Pereira; “BRASIVIANOS”: culturas, fronteiras e identidades. Dissertação apresentada na 

USP. São Paulo, 2014. 



 

 

 

291 

conjuntura socioeconômica acreana afetou o cotidiano das famílias seringueiras que 

habitavam o seringal boliviano Monte Caseiro. (LIMA, 2014,p.60)15 

O ano de 1970 é marcado pela falência dos seringais em decorrência de diversos 

fatores que vai desde a implantação de uma nova economia no Acre que é a pecuária, até 

outros fatores que surgiram para que ocorresse este declínio, o fim da segunda guerra 

mundial, não havia mais necessidade de grande investimento na Amazônia para exportação de 

borracha, e a plantação de seringueiras na Malásia que acaba por conquistar e deter o 

monopólio da produção de goma elástica. O que acaba por levar ao evento migratório dos 

seringueiros acreanos para os seringais bolivianos, o que destaca conflitos fora do âmbito 

nacional, com a ocupação e formação de seringais na Bolívia por brasileiros e a interação 

entre as nações e casamentos entre ambas as nacionalidades.   

Um tempo marcado por mudanças tanto sociais quanto econômicas que afeta 

diretamente o sujeito e seus costumes, não trouxe menos influência do estado brasileiro com 

os demais vizinhos da zona de fronteira e um trânsito de migrações foram uma constante na 

“agonia do látex” como destaca o grupo fronteira
16

 ao discutir a cerca do processo de 

ocupação na região de fronteira, em relação a este “tempo de mudança” tem-se 

O declínio do sistema socioeconômico baseado na extração do látex significou 

mudanças sem precedentes em toda essa região fronteiriça. Novos aproveitamentos 

econômicos, outras populações e a progressiva afirmação dos estados nacionais. O 

caucho e a seringa foram o inicio e o fim de uma etapa. O aproveitamento pecuário, 

a extração do ouro e da madeira definem outro período, outra história da floresta 

nesses três países.(VALCUENDE, 2009,p. 85)17 

Tem-se a fronteira como um elemento separador, tanto no ponto de vista político, e 

este é aquele que mais se enquadra em tal definição indo pela ótica dos mapas e tratados ao 

longo da história das nações, marcados por conflitos e negociações definidos como 

delimitações pelo estado. Mas nem sempre essas delimitações são empecilho para as 

comunidades que vivem em suas “bordas”, o significado de fronteira abrange muito mais que 

aquele empregado pelo estado. 

Diante dos que entendem a fronteira exclusivamente como um elemento de 

separação, consideramos que ela pode ser, e de fato tem sido, um eixo articulador, 

um recurso potencial para as populações locais em áreas onde a presença do estado 

tem sido limitada. A condição de muro ou de “ponte” que representa qualquer 

fronteira está condicionada por diversos fatores, alguns de caráter local e outros de 
caráter supralocal. (VALCUENDE, 2009, p. 165)18 

 
15 LIMA, Geórgia Pereira; “BRASIVIANOS”: culturas, fronteiras e identidades. Dissertação apresentada na 

USP. São Paulo, 2014, p.60. 
16  VALCUENDE, José Maria; História e Memória das três fronteiras: Brasil, Peru e Bolívia, São Paulo: EDUC, 

2009. p.84 
17 Idem, p. 85 
18 Idem, 165 
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A zona de fronteira acaba por atrair imigrantes devido às condições de facilidade em 

abranger o comércio em ambas as esferas, presumindo um caráter estratégico, tanto político 

como econômico para os sujeitos que ali ocupavam, ocasionando assim redes de amizades 

com a implantação de instituições, como por exemplo, as igrejas um dos principais eixos 

articuladores na zona de contato, além de parentesco promovido pelos casamentos entre 

famílias brasileiras e bolivianas. 

Essa mudança no setor socioeconômico traz a busca por novas soluções por parte da 

população relacionada à economia em si, com a criação de centros de serviços e plena 

atividade comercial, uma mobilidade entre as populações que ali vivem, tanto no âmbito 

econômico quanto social, “os pequenos comerciantes da fronteira em função das conjunturas 

que condicionam a rentabilidade de comprar produtos num lado ou outro da fronteira”,
19

 a 

formação das redes de comunicação possibilitam uma articulação maior, como expõe o autor 

devido à conjuntura a qual está inserida e ainda pelo fato do intercâmbio entre as moedas 

temos a fronteira como recurso. 

Estabelecimentos comerciais, vendedores ambulantes e, inclusive, os 

“intermediários” que transportam produtos por “encomenda” dos moradores da 

região da fronteira, evidenciam a importância das redes comerciais, que sustentam 

hoje, em boa parte, as relações interfronteiriças. Os taxistas têm um papel 
importante de destaque no transporte desse pequeno contrabando, aproveitando suas 

viagens para trazer mercadorias de uma localidade a outra. (VALCUENDE, 2009, p. 

174) 

Os autores discutem o trânsito na fronteira nos dois aspectos, econômicos – ligado 

diretamente ao transporte de mercadorias de uma localidade para outra, e social – este ultimo 

que se dá em decorrência de contatos entre os sujeitos que ali transitam em ambos os países, a 

fronteira desta maneira torna-se um elemento móvel, articulador. 

Outro elemento articulador são as festividades de âmbito cerimonial, que traz um 

recurso simbólico, como temos a exemplo as procissões e romarias, como a de Santa 

Raimunda do bom sucesso
20

, santa que possui características dos moradores de seringais, esta 

romaria e outras festividades reúnem habitantes da fronteira e ainda dos espaços além 

fronteiras, um ato de solidariedade entre os habitantes.  

O festival de praia é uma das comemorações mais importantes para a tríplice fronteira, 

pois traz o contato o respeito que há entre as três nacionalidades simbolizadas pelo 

arqueamento das bandeiras dos países, como discute os autores do grupo fronteira 

 
19  Idem, p.173. 
20  ASSIS, Francisco Pinheiro de;  Devoções Populares : lutas, resistência e fé na Amazônia – Acre,  1º edição, 

2015; p. 86 à 94. 
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Uma das comemorações mais importantes do calendário festivo da tríplice fronteira 

é o Festival de Praia, organizado pela Prefeitura Municipal de Assis Brasil, 

justamente na confluência do Rio Yaverija com o Rio Acre, um espaço simbólico 

importante por “delimitar” as três fronteiras. Das três margens, podem ser vistas a 

ondular as bandeiras de Brasil, Peru e Bolívia. Durante cerca de quatro dias, a 

população local apropria-se da “fronteira”, comendo, bebendo, banhando-se nos 

rios, atravessando de um lado para o outro, misturando línguas e pessoas.21 

(VALCUENDE, 2009, p. 180) 

Os contatos entre os três países trazem aspectos de diversos que vai desde o aspecto 

econômico ao cultural, nesses momentos festivos há uma troca de experiência entre os 

sujeitos que consomem da mesma comida, e isto observando à culinária de ambas as 

nacionalidades, além do aspecto lingüístico que não traz empecilho nas conversações onde as 

línguas como destacou os autores se misturam, e o mesmo ocorre com a religiosidade. 

Pode-se encontrar um discurso em que a fronteira se naturaliza, mas há um transito 

constante nos rios que acaba ligando as regiões, além dos laços familiares que se interagem de 

um ou outro lado das fronteiras, os laços consangüíneos, o que se presume a existência de 

várias culturas na fronteira e não somente uma. O que não há é uma cultura dominante. 

Os contextos fronteiriços têm dois aspectos que são importantes para entender a 
ambivalência das supostas essências nacionais. Por uma lado, encontramos áreas 

onde a presença do outro pode contribuir para reafirmar discursos nacionalistas ou, 

ao contrário, para que a nacionalidade deixe de ser um elemento central na interação 

cotidiana, quando a ideia abstrata de um potencial inimigo se confronta com o 

conhecimento cotidiano dos vizinhos, maridos, amigos, que vivem além de um rio 

ou de um riacho, transformados nos discursos oficiais em fronteiras “naturais”22   

Esse discurso adotado oficialmente da fronteira como algo natural é rebatido pelas 

populações que ali vivem, no transito da fronteira, alem dos aspectos históricos do primeiro e 

segundo ciclo da borracha, mostram que atualmente os contatos produzem uma diversidade 

cultural que impressiona o que por vezes as demarcações estatais acabam se tornando 

invisíveis. 

Mas a questão “identidade” traz discussões à cerca, não somente de estudiosos nesta 

área como também para os próprios habitantes que designam nomes para denominar quem 

vive em determinada região, para os bolivianos, por exemplo, quem vive do outro lado da 

fronteira é chamado de patrício, é notável que haja aí um discurso dominante por parte de 

quem mora no país, “Os “verdadeiros” nacionais consideram as populações fronteiriças 

manos peruanas, por influência não assumida como parte do discurso dominante da identidade 

nacional peruana.” 
23

 

 
21 VALCUENDE, José Maria; História e Memória das três fronteiras: Brasil, Peru e Bolívia, São Paulo: EDUC, 

2009. p.180. 
22  Idem . p.198 
23 Idem. p. 201 
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Não se parte aqui a negação da cultura vizinha, pois por diversas influências na tríplice 

tal discussão seria invalidada na ausência de fatos que considerasse tal cultura como pura e 

influenciável, assim estaríamos pondo como inexistente o aspecto da hibridação. Quando há 

uma problemática em relação à identidade é que “dentro de cada país são estabelecidas 

também diferenças internas bem marcadas, a partir das quais se delimita outro tipo de 

fronteiras de caráter cultural”
24

. 

O mesmo acontece no Brasil, em relação às diferenças internas no fator cultural e 

identitário, como no caso das populações autóctones, que tiveram que se acostumar com 

culturas, costumes e crenças que não condiziam com o seu cotidiano, o que trouxe uma 

imensa desigualdade, pois os colonizadores trataras de limitar o quanto pode a troca entre os 

povos a fim de impor a sua, uma característica do dominador. 

No caso do Brasil, as diferenças internas entre as sucessivas ondas de migrantes 

também se manifestam numa série de imagens que articulavam a diversidade de uma 

identidade nacional plural. Quando chegam os pioneiros não indígenas, a primeira 

fronteira marcante se produz entre os considerados “selvagens”, “não civilizados” e 

os “brasileiros”. Um processo similar acontecerá também com os peruanos e 

bolivianos.25 

O que os autores falam é do “choque cultural” que houve entre os indígenas que aqui 

já habitavam com a chegada dos colonizados, que possuíam além da cultura que se diferem 

uma perspectiva bem diferente, em organização social, religiosa e ainda o uma economia 

baseada no capitalismo, algo inexistente na organização tribal indígena, houve um conflito de 

ideias e ainda uma relação de poder onde o colonizador buscava uma perfeita divisão entre 

dominador (colonizador) e dominado (índio), algo que dizimou diversas populações existentes 

no Brasil. 

Essa comparação com a questão da tríplice fronteira se dá no aspecto de 

“estranhamento” a primeiro momento por herança histórica dos conflitos existente 

anteriormente, e a questão do senso comum que julga a mistura de raças como uma ameaça a 

cultura que se diz “dominante”. Portanto a fronteira não pode ser vista somente no âmbito 

espacial em si, mas também uma representação onde diversos povos ali interagem, trazendo 

assim novos significados do que é ser brasileiro, peruano e/ou boliviano, se o idioma que fala 

é o português, o espanhol ou o Portunhol. 

Ao imaginar o espaço a qual se passa o entrecruzamento das fronteiras como algo 

articulador, é possível obter uma ótica de espaço que varia desde a concepção deste, como o 

entrelaçamento de culturas diversas, e para esta finalidade se expõe o esquema que busca de 

 
24 Idem.p.206 
25 Idem.p.208 
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forma mais didática se obter uma concepção do espaço e não de sua temporalidade e esta 

ultima pode ser estudada ao longo da história de ocupação territorial. 

 

                   Brasil              Entre-    Bolívia 

                                      Cruzo 

 

                                          Peru  

O exemplo dado por meio do esquema acima denota o resultado do cruzamento das 

três culturas e a partir daí o processo de hibridação, diversas culturas se formam, quando se 

fala em diversidade cultural se traz um conhecimento sobre cultura de modo mais empírico, 

mas quando a tratamos no termo da diferença traz não somente um discurso formado sobre 

cultura, mas sim o modo de pensar o que é cultura para ambos os pólos na zona de contato, 

traz um caráter mais particular. 

Para Homi Bhabha não importa se os pólos culturais são diferente, para ele o que 

importa é o que há nesta intersecção, os resultados dessas trocas, e o que há de mais 

importante ao discutir na textualidade os pólos das diferentes culturas e o processo de 

hibridação a qual estão inseridas é preciso libertar-se da textualidade que “fecha-conceitos”. 

Sugerir a dinâmica da escrita e da textualidade exige que repensemos a lógica da 

causalidade e da determinação através das quais reconhecemos o “político” como 

uma forma de calculo e ação estratégica dedicada à transformação 

social.(BHABHA, 2005, p.48)26 

Coloca-se os acontecimentos de cunho político como único agente transformador 

social, mas o que ocorre na verdade são inúmeros fatores que acarretam para transformação 

de uma sociedade e ainda de um espaço tendo como conseqüência este ultimo dado pelas 

relações sociais ali existentes. 

Conclusão 

A tríplice fronteira, Brasil, Peru e Bolívia trazem uma gama de discussões a cerca do 

processo de hibridação, através dos seus contatos e trocas ao longo história tanto no âmbito 

político como social, a forma como esses contatos entre as três nacionalidades e relatos dos 

habitantes da fronteira, é possível fazer uma análise do que é cultura em seus mais diversos 

aspectos e processos diversos. 

 
26 BHABHA, Homi K. O local da cultura. Ed. UFMG: Belo Horizonte, 2005. P. 48 
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Através da análise do sujeito e suas representações destaca-se o sentimento de 

pertencimento do mesmo na zona de fronteira que por sua vez torna-se algo móvel partindo 

pelo pressuposto dos trânsitos feitos pelos rios que separam e ao mesmo tempo unem as 

fronteiras estabelecidas pelo âmbito oficial do estado como linhas divisórias. Para os 

habitantes da fronteira, esta divisão no cotidiano, nada mais é que uma fronteira imaginária e 

porque não assim dizer, invisível. 

As diversas manifestações culturais e religiosas que ocorrem na fronteira mostram a 

construção da identidade e pertencimento local que subida degrau por degrau, por isso o 

termo “construção” como algo contínuo, as fronteiras em trânsito, a fronteira móvel permite 

através da interação social, cultural e política a formação cultural de um meio que está nos 

pólos culturais diversos, e é neste conflito identitário que se parte a pesquisa, não da negação 

de uma ou outra cultura vizinha, mas sim da hibridação que ocorre no contato dos sujeitos que 

ali habitam. 

O declínio da borracha e a implantação de uma nova economia no Acre, a pecuária nas 

décadas de 70 e 80 promovem um intenso conflito social e político que atinge os moradores 

de além fronteiras trazendo migrantes brasileiros para a Bolívia a fim de ocupar os seringais 

bolivianos e ali sobreviverem com suas famílias, a partir deste fato percebe-se um intenso 

contato e trocas na tríplice fronteira, que se estende até atualidade e é tema para os estudos a 

cerca de cultura e identidade. Uma análise empírica, científica que busca não somente 

contatar a existência dos contatos nos pólos culturais, como também evidenciar os resultados 

obtidos nestas trocas, cujo espaço não negligência nem limita o trânsito entre as nações.  
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EMPRESA SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, 2015. 
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Resumo: Este trabalho tem como enfoque o estudo sobre a atuação profissional do Assistente 

Social na empresa Saneamento de Goiás S/A- SANEAGO no ano de 2015, apreendendo as 

suas dificuldades, demandas, elaboração e execução dos projetos de intervenção social na 

esfera empresarial e os processos históricos do mundo do trabalho. O estudo enfatiza o 

empresariado capitalista, as dificuldades apresentadas pela empresa como requisitante, 

confrontando este ao projeto ético-político profissional. A investigação recaiu sobre o 

processo de trabalho realizado pelas profissionais, os projetos de intervenção social, as 

atribuições dos profissionais e a interferência da empresa na elaboração e execução dos 

projetos sociais.  

 

Palavras-chave: Trabalho, Empresa e Serviço Social 

 

Abstract: This study focuses on the study on the professional performance of the Social 

Worker in the company Saneamento de Goiás S / A- SANEAGO in 2015, apprehending their 

difficulties, demands, elaboration and execution of social intervention projects in the business 

sphere and the processes of the world of work. The study emphasizes the capitalist 

entrepreneurship, the difficulties presented by the company as a requisite, confronting the 

latter with the professional ethical-political project. The research focused on the work process 

carried out by professionals, social intervention projects, the attributions of professionals and 

the company's interference in the design and execution of social projects. 

 

Keywords: Labor, Company e Social Work. 

 

Introdução  

 

O presente trabalho resulta da pesquisa monográfica sobre a atuação do assistente 

social na empresa Saneamento de Goiás S/A, SANEAGO, apresentando as reflexões sobre as 

dificuldades encontradas, a demanda, a elaboração e execução dos projetos de intervenção 

social na esfera empresarial e os desafios frente ao projeto ético-político da profissional. 

A SANEAGO, empresa de Saneamento do Estado de Goiás, tem aproximadamente 

4.500 empregados vinculados nas mais diversas áreas. Os serviços de abastecimento de água e 

serviços institucionais são ofertados em 223 municípios e mais de 43 localidades, totalizando 

266 comunidades. Em 37 municípios a empresa fatura serviços de tratamento e transporte de 
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esgoto. Conta também com 47 estações de tratamento de esgoto em operação. (SANEAGO, 

2011). 

A empresa conta com seis Assistentes Sociais, com atribuições de elaborar e executar 

projetos sociais e de segurança do trabalhador, coordenar o programa jovem aprendiz e 

coordenação de projetos sociais nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Da equipe de Serviço Social, cinco assistentes sociais atuam na Superintendência de Recursos 

Humanos e uma profissional está inserida na Superintendência de Comunicação. O estágio 

ocorre na Superintendência de Recursos Humanos – SUREH, na área do Serviço Social com 

atividade de elaboração e execução de projetos envolvendo os empregados da empresa. 

A pesquisa qualitativa desenvolvida em uma perspectiva histórica e dialética da 

realidade social permitiu a mensuração das opiniões, das reações, das atitudes, como também 

a interpretação do conhecimento acerca do fenômeno estudado. De acordo com Marx (1982, 

p. 6) “a investigação tem de apoderar-se da matéria em seus pormenores, de analisar suas 

diferentes formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão íntima que há entre elas”. 

O trabalho abrangeu as pesquisas de campo, bibliográfica e documental. A coleta de 

dados por meio de entrevista com duas Assistentes Sociais que trabalham na SUREH teve 

como critério o maior e menor vinculo com a Empresa. Assim, uma assistente social atua há 

mais de três décadas na profissão e a segunda profissional é recém-contratada, com mais de 

um ano na empresa, podendo-se  fazer um comparativo entre as respostas e relatos. Ainda 

para fins de comparação foram coletados dados com dois Assistentes Sociais contratados para 

elaboração e execução de Projeto de Trabalho Social – PTS, nas obras de saneamento e 

esgotamento sanitário do PAC 2 e ainda foi entrevistada uma empregada (técnica, perfil desse 

empregada) da empresa vinculada aos Projetos Sociais. Contribuíram com a pesquisa cinco 

sujeitos participantes, sendo duas assistentes sociais concursadas, dois contratos temporários e 

uma empregada da empresa. Essa amostragem totalizou um universo não probabilístico com 

amostras intencionais, com a finalidade de conhecer a opinião desse público pesquisado. Na 

empresa a denominação recorrente é de empregado(a), o que se procurou manter nos estudo, 

sem perder de vista a condição essencial da maioria desses empregados de trabalhadores 

assalariados.  

A questão central desenvolvida nesse artigo compreende o debate sobre a atuação 

profissional na área empresarial e o projeto ético-político profissional do Assistente Social. 

Considerando os projetos de intervenção elaborados pela assistente social e em execução na 

SANEAGO, indaga-se: até que ponto predomina uma atuação profissional que reproduz a 

filosofia empresarial?  
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 O interesse pelo objeto de estudo resultou da inserção da pesquisadora no campo de 

estágio na SANEAGO, durante a graduação em Serviço Social no ano de 2015. A partir de 

2017, o projeto de pesquisa integra o Mestrado em Serviço Social em desenvolvimento no 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC GOIÁS, vinculado a Linha de Pesquisa de 

Teoria Social e Serviço Social.  

 

O Projeto ético-político profissional e as particularidades do trabalho do assistente 

social na SANEAGO. 

A partir dos anos de 1990 o debate sobre o projeto ético-político do Serviço Social 

tomou maior importância embora ainda não existisse uma bibliografia que introduzisse esta 

denominação. Mas desde as décadas de 1970 e 80 já existia o objeto desse debate, anos de 

transição que marcou a redemocratização do Brasil.  

A experiência sócio profissional para ser reconhecida pela sociedade e ter solidez e ser 

respeitada precisa de uma base de organização da categoria que a fortaleça e a organize. Os 

projetos profissionais são estruturas dinâmicas que respondem às alterações dos sistemas e 

das necessidades sociais na qual a profissão realiza. São constituídos em resposta às questões 

econômicas, históricas e culturais, e também, ao desenvolvimento teórico e prático no qual a 

profissão se idealiza e se constitui como categoria profissional. 

O projeto profissional também enfrenta muitas vezes, questões de natureza desigual e 

a resposta para isso está no questionamento do porquê os sujeitos que o executam não são 

iguais, possuem pensamentos, perspectivas e condições intelectuais diferentes. Por isso 

podemos caracterizar como um espaço amplo, onde há pluralidade e onde podem surgir 

diversos projetos. Conforme Netto (1999, p. 96): 

por isto mesmo, a elaboração e a afirmação (ou, se quiser, a construção) de um 

projeto profissional deve dar-se com a nítida consciência de que o pluralismo é um 

elemento factual da vida social e da profissão mesma, cabendo o máximo respeito a 

ele, aliás, que é um princípio democrático. 

             

A construção dos fundamentos de um novo Projeto Ético-Político se deu na transição 

dos anos 1970 aos 1980, com a recusa e a crítica ao conservadorismo profissional que se 

instalava no Serviço Social do Brasil. O surgimento dessa crítica ao conservadorismo não 

emergiu de repente, mas desde a década de 1960 com o movimento de Reconceituação do 

Serviço Social na America Latina. Foi nessa transição de 1970 para 1980 quando se deu a 

crise da Ditadura no Brasil que se viu a necessidade de se buscar novas alternativas para a 

profissão. 
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            A constituição do Projeto Ético-Político Profissional caracteriza para a profissão 

avanços não só referentes a área de Serviço Social, mas também no tocante, a perspectiva de 

universalização dos acessos a bens e serviços e a garantia de direitos a população, com o seu 

posicionamento a favor da equidade e justiça social.  

As empresas são espaços em que a direção social do projeto ético político profissional 

não são reconhecidos facilmente, por se tratarem de espaços que exigem do profissional o 

consumo da força de trabalho e o controle dessa força. Assim, ressalta Cesar (1999, p. 170): 

o assistente social, por meio de sua ação técnico-política, passou a ser requisitado 

para responder  às necessidades vinculadas à reprodução material da força do 

trabalho e ao controle das formas de convivência entre empregado e empresa, 

contribuindo para o aumento da produtividade no trabalho. 

 

Esse perfil controlador pode ser percebido dentro de uma empresa com base em 

projetos, por exemplo, modelo de projeto que são criados para desligamentos de funcionários 

com vastos anos de experiência e trabalho nas empresas, trabalhadores esses que dedicaram 

sua vida a trabalhar e levar para a vida a filosofia e ensinamento da empresa.  

Na SANEAGO foi realizado um estudo de campo e constatou-se que um significativo 

número de empregados aposentados e que continuam trabalhando na empresa, os custos 

financeiros com esses empregados são altos por conta do seu tempo de serviço. Com a 

finalidade de redução de custos e outros motivos empresariais, foi elaborado pela empresa um 

Programa de Demissão Programada – PDP. Neste programa existe quatro modalidades em 

que o empregado pode se desligar. O Programa de Demissão Incentivada – PDI, o 

Desligamento compulsório aos 70 anos, desligamento de empregados com aposentadoria 

Especial e o Desligamento Planejado. Em novembro de 2015, foram abertas as inscrições para 

esses empregados no perfil do PDI. Para incentivar essas demissões a SANEAGO propôs 

algumas vantagens no vale alimentação e no plano de saúde durante um determinado tempo. 

Assim como afirma um documento elaborado pelas assistentes sociais da SANEAGO (2014):  

  

atualmente a empresa conta com 846 empregados em condição de participar de um 

programa de preparação para aposentadoria. Destes, 477 empregados estão 

aposentados, mas continuam ativos na empresa, 79 com a idade mínima (60 anos 

para mulher e 65 para homem) para se aposentar, 74 atingiram o tempo mínimo de 

contribuição, 44 empregados alcançaram tanto o tempo de contribuição como idade, 
172 estão próximos de alcançar a idade mínima ou tempo de contribuição sendo que 

115 empregados estão inseridos no programa de aposentadoria iminente. 

             

 A justificativa relatada para implantação do PDI pela SANEAGO (2009) compreende 

a 
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necessidade de renovação e qualificação da mão de obra da SANEAGO; a existência 

de uma grande quantidade de empregados já aposentados e/ou em condições de 

aposentarem pelo INSS, e que, por razões econômicas, continuam em atividade na 

Empresa, sem gozarem do efetivo benefício da aposentadoria e o reconhecimento 

por parte da Empresa dos relevantes serviços prestados por estes empregados. 

               

O público alvo do PDI
1
 são empregados efetivos da SANEAGO que estejam 

aposentados e em atividade na empresa ou aqueles que já contam com as condições de 

aposentadoria junto ao INSS e/ou a Fundação de Previdência dos Empregados da SANEAGO 

– PREVSAN. (SANEAGO, 2009). 

Com o PDI em execução o Serviço Social da SANEAGO, elaborou um programa de 

preparação para o desligamento da empresa, tendo em vista o adoecimento de trabalhadores 

provenientes do resultado desse desligamento e outros fatores que prejudiquem diretamente a 

vida cotidiana do empregado. O Programa de Preparação para o Desligamento – PPD, tem 

como objetivo, (SANEAGO,2009): 

promover reflexão e planejamento aos participantes para que possam implementar 

mudanças em suas vidas de modo a evitar os riscos de um envelhecimento mal 

sucedido, tal como a dependência física e financeira, solidão e ociosidade, e adotar 

condutas protetoras à saúde ao longo da vida, de modo a culminar em um 

envelhecimento com autonomia, vínculos afetivos e sociais, ocupação e satisfação 

com a vida. 

              

Para a SANEAGO estes programas são relevantes, pois assumem a responsabilidade e 

fazem um duplo investimento: o funcionário que se sente valorizado e mantém um bom 

desempenho e o respeito pelos demais empregados quando observam o respeito e bom trato 

com os empregados, o respeito fortalece as relações de trabalho. Os depoimentos e registros 

do Serviço Social sobre esses programas compõem o presente estudo.  

 

O trabalho do assistente social na SANEAGO frente aos desafios do projeto ético-

político profissional na empresa. 

 

A história da implantação do serviço social na SANEAGO se deu por meio de uma 

enfermeira que trabalhava na empresa que sentiu a necessidade do profissional de Serviço 

Social
2
. A partir dessa necessidade foi contratada a primeira Assistente Social para suprir as 

necessidades da empresa que por si só não percebeu essa necessidade. Não se sabe a data ao 

 
1
 Informações coletadas na Portal dos Empregados da SANEAGO, disponível com acesso apenas pelos 

empregados da empresa diante número da matrícula e senha, para esclarecimento das dúvidas sobre o PDI, 

disponível em: < http://intranet.saneago.com.br/pdp/modalidades.php >  acesso: 27, Nov. 2015). 

 
2 Não existe comprovação legal nem por meio de documentos as afirmações sobre a criação do serviço social na 

SANEAGO, esse relato foi feito por uma trabalhadora/empregada de mais de três décadas na empresa que ouviu 

de outros empregados mais antigos que essa história. 
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certo em que o Serviço Social foi instituído na empresa, pois não foi localizado nenhum 

documento que registrasse, mas relatos de alguns empregados confirmam que se deu na 

década de 1970. Identificou-se que o serviço prestado a época era de cunho assistencialista, 

onde o Assistente Social assumia atribuições além da sua especificidade. 

O fato de não ter documentos registrando a criação e implantação do Serviço Social 

dificulta as pesquisas realizadas na SANEAGO, como dados necessários para comprovação e 

referências bibliográficas
3
. Nesse estudo contou-se com o questionário e a entrevista realizada 

com funcionários com tempo de serviço na empresa de mais de trinta anos de trabalho. O 

ingresso na SANEAGO até os anos de 1986 e 1987 se dava por indicações políticas da época. 

A partir da Constituição Federal de 1988, com a vigência de direitos civis dos cidadãos, não 

se pode mais realizar essa prática, com a realização de concursos internos para os empregados 

adquirirem novos cargos, readequarem funções e atuar na área de formação. Os concursos 

públicos de amplitude geral começaram a partir de 2000. 

Registra-se a reorganização do Serviço Social da SANEAGO, após regulamentação da 

Lei nº12.317, de agosto de 2010 que altera o art. 5º da Lei de Regulamentação Profissão 

8.662/1993, sobre a jornada de trabalho de trinta horas semanais, viu-se a necessidade de 

reorganizar o ambiente de trabalho para que as Assistentes Sociais trabalhassem sem 

comprometer o horário de funcionamento da empresa.  

O Serviço Social encaminha os benefícios e projetos para os empregados, e ainda 

realizam o perfil socioeconômico dos clientes da SANEAGO, quando estes se encontram em 

débito com a empresa, realizando um parecer social, com base em um questionário, no qual 

pode deferir ou não o parcelamento da dívida e, dependendo do caso, sugerir a isenção das 

taxas e custas judiciais cobradas. Quando se julga necessário a assistente social indica uma 

visita para constatar a realidade em questão do cliente, para poder emitir o parecer social.  

O Serviço Social da empresa coordena quatro projetos sociais, em execuçãoe e 

elaboração, destinados aos empregados, são eles: Educação Financeira, em execução,, Viver 

Saudável, em elaboração, Diabetes e Dependência Química, em fase de reestruturação para 

execução em 2016. Está a cargo do Serviço Social a construção do benefício do Vale Cultura 

para os empregados da empresa.  

O ingresso do profissional Assistente Social na SANEAGO, atualmente se dá a partir 

de concurso público. O último concurso foi realizado em 2013, com um total de duas vagas, 

mais cadastro de reserva. Foram contratadas as duas primeiras colocadas que são responsáveis 

 
3 São dados não comprovados por documentos e que os próprios profissionais que atuam na área atualmente se 

questionam sobre a falta de informação e registro sobre essa questão. 
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pela área do Auxilio Creche e posteriormente foi contratada mais uma profissional para a 

Coordenação de Projetos Sociais, para elaborar e executar as obras do Programa de 

Aceleração do Crescimento 2 – PAC 2, financiadas pelo Governo Federal. O cargo foi 

descrito da seguinte forma no Edital nº1 – SANEAGO, 26 de abril de 2013: “Desenvolver 

funções circunscritas a área de formação e/ou especialização profissional, no âmbito da 

Empresa, de acordo com o posto de trabalho”.  

São competências do Serviço Social na SANEAGO, administrar programas de 

benefícios sociais; planejar, orientar, coordenar e executar programas, projetos e atividades 

que são de caráter social; prestar serviços sociais; emitir parecer técnico quando solicitado; 

mediar entre empregado e empresa; elaborar relatórios das atividades sociais desenvolvidas na 

SUREH; articular-se com outros setores da SANEAGO quando assim exigirem os processos 

envolvendo empregados periciados; propor, cumprir e fazer cumprir a política de serviços 

sociais. (SANEAGO, 2014). 

Integram os benefícios concedidos pela SANEAGO aos seus empregados e 

administrados pelo Serviço Social da empresa o Auxilio Funeral e o Auxilio Filho 

excepcional.  A Proposta Estrutura de serviço de atenção social (SANEAGO, 2014), registra: 

 

na valorização dos empregados a empresa SANEAGO oferece um grande número de 
benefícios, alguns estabelecidos por legislações específicas e acordo coletivo, outros 

concedidos por faculdade da empresa almejando melhor qualidade de vida dos seus 

empregados além de um resultado positivo para a companhia, dentre eles: auxílio-

funeral que beneficiou em 2013 até julho 2014 aproximadamente 30 empregados, 

auxílio creche que atendeu 85 dependentes e o auxílio filho excepcional com 71 

dependentes no mês de junho de 2014. 

              

O empregado/trabalhador tem direito ao auxilio funeral quando um de seus 

dependentes (esposo, esposa e filhos), falece, esse benefício é no valor de um mil e duzentos 

reais (R$:1.200,00). O auxilio filho excepcional é oferecido para empregados efetivos da 

SANEAGO e os requisitos são ter filho (a) com deficiência intelectual ou física severa e 

doenças degenerativas irreversíveis. O valor do benefício é dez por cento (10%) do salário 

base da SANEAGO. Todos estes benefícios são concedidos pelo parecer social da Assistente 

Social, ficando a cargo destas deferir ou não os benefícios.  

 

Atuação profissional do serviço social: pesquisa realizada na empresa de Saneamento 

básico de Goiás – SANEAGO no ano de 2015. 
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A investigação sobre a atuação do Assistente Social na empresa Saneamento de Goiás 

S/A com base no estágio, na observação, na pesquisa e questionário, identificou, inicialmente, 

que ao longo de vários anos atuando profissionalmente na empresa, o profissional acaba 

cedendo aos desejos empresariais.   

Das seis assistentes sociais que trabalham na SANEAGO três profissionais estão com 

tempo de serviço superior a vinte anos de atuação na empresa. Esse perfil apresentado em 

dois itens do questionário, o primeiro, no que se refere ao tempo de serviço na instituição no 

qual foi relatado em um dos questionários, “trinta e três anos de empresa”. E o outro quando 

se pergunta sobre a intervenção da empresa na elaboração e execução dos projetos sociais, 

quando comparado com os outros entrevistados é nítido essa diferença. Apenas uma pessoa 

respondeu que a empresa não interfere nesse processo enquanto todas outras disseram que 

sim, interferem. 

No que se refere a experiência profissional além da SANEAGO, apenas uma 

entrevistada possui experiência profissional antes de atuar na empresa. Em relação aos outros 

entrevistados podemos notar duas situações que a princípio se tornam idênticas, uma 

entrevistada não tem experiência antes de ingressar na empresa e dois contratos temporários 

também não têm experiência. O que diferencia os dois é que na primeira situação a 

empregada se encontra há trinta e três anos atuando e os outros dois, estão com um ano. 

No item que se trata da elaboração de projetos sociais as respostas foram unânimes, 

todos os assistentes sociais entrevistados realizam a elaboração de projetos sociais. E o 

público alvo dos projetos elaborado são os empregados da SANEAGO.  

São projetos que visam o bem-estar do empregado, mas que também cedem os 

“desejos” empresariais, uma vez que um funcionário bem de saúde, com suas finanças em dia, 

rende mais no trabalho. Uma prova disso é o Projeto de Educação Financeira, que pretende 

ajudar o empregado a equilibrar suas finanças. O intuito é de que educando esse empregado a 

administrar suas finanças, evite os descontos em folha de pagamento, evite dívidas 

comprometendo sua saúde mental e o absenteísmo causados por problemas relacionados a 

finanças. 

 Essa atuação profissional segundo Mota (2010) é “pacitado para atuar nos setores de 

Recursos Humanos, desenvolvendo atividades de caráter “educativo junto aos empregados, 

mediante prestação de serviços sociais”. Os recursos utilizados para a execução desses 

projetos são da própria empresa. De acordo com os entrevistados as metas propostas para os 

projetos desenvolvidos na SANEAGO são sempre são alcançados.  
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Sobre os projetos para população de baixa renda a resposta foi negativa em todos os 

questionários, a empresa não tem projetos específicos para esse público. Os consumidores que 

utilizam os serviços da SANEAGO são tratados como “clientes”. Existe na empresa uma 

oportunidade de financiamento da dívida adquirida pelos “clientes” por serviços provenientes 

de água e esgoto sanitário, mas não apontaria isso como sendo uma ferramenta para a solução 

de casos para pessoas com o perfil de baixa renda. Esse perfil socioeconômico é feito por uma 

assistente social da empresa, por meio de um questionário pré-estabelecido, no qual o 

Assistente Social faz o parecer social, propondo nova negociação para a dívida, de acordo 

com o perfil do cliente, e se necessário o Assistente Social pode sugerir a isenção das custas 

judiciais do processo.  

Há também na SANEAGO, projetos sociais vinculados a obras contratadas pelo 

Ministério das Cidades - MCidades, para execução de obras em saneamento básico e 

esgotamento sanitário, com recurso federal do Programa de Aceleramento do Crescimento 2 – 

PAC 2. Há uma coordenação na empresa que elabora e executa os Projetos Técnicos Sociais – 

PTS. Nas obras são quatorze projetos elaborados por um assistente social contratados 

temporariamente, enquanto houver trabalho social. Três projetos se encontravam em execução 

e os outros em fase de revisão das ações sociais para serem licitados.  

Quanto à atuação do Serviço Social na empresa e sua importância todos os 

entrevistados apontaram para a importância deste trabalho na empresa. Isso é notado quando 

uma das empregadas diz: “A Assistente Social na SANEAGO é capaz de construir propostas 

de trabalho criativas e que beneficiam a sociedade. Portanto desenvolve um trabalho de 

grande importância para a empresa”. O trabalho é importante e é reconhecido por parte 

destes empregados, mas as empresas em geral não demandam por esse perfil e atuação 

profissional. 

Outra entrevistada também relatou sobre a importância da atuação do Serviço Social 

na empresa: “É necessário ter o trabalho para que o empregado se sinta acolhido e 

amparado em suas necessidades sociais e familiares”. 

Neste ponto sobre a importância do trabalho do Assistente Social na SANEAGO uma 

das entrevistadas esboçou uma resposta de insatisfação ao declarar: “Ainda tem muito a ser 

explorado. A importância é relevante”. Assim quando o profissional assume uma visão mais 

crítica faz a distinção entre os objetivos da empresa e os objetivos da profissão. 

De outro entrevistado ressalta-se: “É importante a atuação profissional do Assistente 

Social na elaboração e execução de projetos sociais relacionados ao PAC. Embora seja 

contratado temporariamente para executar esses projetos sociais a experiência profissional é 



 

 

 

307 

muito importante, principalmente no que diz respeito à elaboração de projetos dessa 

conjuntura”.  

Os estudos apontam para a importância do planejamento das ações e intervenções 

baseado na ética e no compromisso com os empregados nas empresas. O código de ética 

profissional precisa ser consultado constantemente e pautado como marco fundamental no 

compromisso com o projeto ético-político profissional. 

Os aspectos e dados sistematizados corroboram com as reflexões sobre a gestão social 

no serviço público como uma área que se destaca, gerenciando serviços públicos. No setor 

privado cresce o interessa pelo profissional de Serviço Social, principalmente para atuar no 

Recursos Humanos em projetos sociais para o empregado. 

Uma área em ascensão nesse campo de organizações empresariais é a área de 

Recursos Humanos da empresa, onde tem crescido a procura pelo assistente social nesse 

espaço organizacional. Com o intuito de atuar nos programas de qualidade de vida, saúde do 

trabalhador, prevenção de riscos sociais, programas de qualidade, implantação e 

administração de benefícios, elaborações de projetos sociais destinados aos empregados, 

dentre outros programas. 

O perfil exigido para trabalhar nessa área são conhecimentos que abrangem 

habilidades e qualidades pessoais, um perfil totalmente ligado a essa área especifica de RH, 

resultando em um perfil que excede o campo de conhecimento específico da área do assistente 

social, como o campo de treinamento e reciclagem de pessoal. Iamamoto (2014, p. 131) 

aponta sobre os novos requisitos: 

os novos requisitos de qualificação, eles extrapolam o campo empresarial, envolvem 

capacitação para atuar em equipes interdisciplinares, para atuar em programas de 

qualidade total e para elaboração e realização de pesquisas de reciclagem do 

instrumental técnico; capacitação em planejamentos (planos, programas e projetos), 

aprofundamentos de estudos sobre as áreas especificas de atuação e temas do 

quotidiano profissional entre outros. 

                    

Esses programas de qualidade do trabalho, que são implantados nas empresas são 

estratégias gerenciais de controle, visando estimular a satisfação do empregado em trabalhar 

na empresa. A fim de ouvir o “cliente”, que esse tenha voz e se faça comprometido com a 

qualidade da empresa, gerando lucro real para a mesma. É a lógica do encantamento do 

“cliente” para satisfazê-lo, surpreendê-lo cada vez mais. Um modelo de feitiço empresarial, 

conforme analisa Iamamoto (2014, p.132): “A linguagem também é feiticeira e seu feitiço 

como se pode observar, está fartamente presente no atual discurso empresarial, na luta travada 

no mercado pela conquista e fidelidade dos consumidores”. 



 

 

 

308 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estágio curricular obrigatório na empresa de Saneamento de Goiás S/A, junto ao 

Serviço Social da empresa, possibilitou uma reflexão sobre atuação do Assistente Social que 

atua na área empresarial; um profissional que utiliza suas competências e seus conhecimentos, 

articulados aos princípios do projeto ético-político da profissão, na compreensão dos aspectos 

sociais, econômicos, políticos que interferem na vivência do empregado, buscando estratégias 

para a mediação entre empresa e empregado, e na criação de projetos sociais que beneficiam o 

empregado.  

Pensar na atuação do Serviço Social na empresa a partir das requisições exigidas pelas 

empresas capitalistas leva a reflexão sobre o entendimento de direitos sociais dos empregados 

na sociedade contemporânea e seus reflexos na vida destes sujeitos, a partir do domínio que 

esse sistema tem na vida de cada um, na extração da força de trabalho e nos trabalhos sociais 

desenvolvidos em prol destes trabalhadores. Mesmo estes projetos sociais são elaborados não 

com o intuito de ajudar o trabalhador, mas sim atender os anseios empresariais capitalistas.  

Avalia-se que o Assistente Social é ator fundamental na mediação entre empresa e 

empregado, mas que as empresas aproveitam dessa atribuição para requerer projetos com 

intuito de sanar à suas necessidades empresariais. É uma mão de duas vias, porque de um lado 

tem a necessidade desse empregado diante tal projeto, de outro, tem os desejos empresariais 

em sanar problemas que os prejudiquem. Isso foi apreendido na pesquisa em alguns projetos 

sociais, em que, na visão do empregado a empresa apenas tem intenção de ajudar, mas de fato 

objetiva prevenir-se contra problemas cotidianos em que possam atrapalhar o curso de sua 

jornada. Um dos problemas mais frequentes é o absenteísmo dos empregados, onde os 

projetos sociais em sua maioria tendem a combater.  Pôde se comprovar através da pesquisa 

realizada, do projeto e dos objetivos específicos onde constam essas informações. 

As dificuldades apontadas na pesquisa monográfica também teve sua relevância, 

porque, a empresa não tem informações adequadas e documentação que possibilitem orientar 

a atuação prevista para o estagiário, empregado e profissionais. Essa foi a maior dificuldade 

apontada no campo de estágio. Não havendo documentos que comprovassem dados de como 

se deu a história do Serviço Social na empresa, qual a requisição para que esse profissional 

pudesse atuar e suas interpretações recentes.  

Como resultado constatou-se que é de fundamental importância, destacar a 

necessidade do Assistente Social no meio empresarial mesmo esse sendo requisitante de 
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projetos capitalista e influenciando na atuação, pois esse profissional é capaz de identificar 

problemas e mediar tais projetos, a fim de resolver e qualificar os serviços prestados dentro da 

empresa. 

Apreendeu-se ainda que ao propor uma investigação sobre o Serviço Social no mundo 

do trabalho faz-se necessário compreender a reestruturação produtiva do capital, as dinâmicas 

e mudanças de direções do trabalho e a experiência profissional do Serviço Social.  Cabe 

ressaltar o duplo desafio assumido, que se trata de, primeiramente, situar a reestruturação no 

contexto da crise capitalista contemporânea e na sequência identificar as mediações das 

condições de trabalho do Serviço social para problematiza-las em face do projeto ético 

político profissional.               

Não é novidade que o Serviço Social é requerido nas empresas para reduzir 

absenteísmo, providenciar benefícios sociais, atuar como mediador entre o trabalhador e 

capitalista. Ao trazer para o mundo contemporâneo Iamamoto (2014, p. 47) ressalta que para 

haver qualidade do produto é necessária a aceitação do trabalhador a programas empresariais 

que tem como foco as metas empresariais da produtividade e competitividade.  

O trabalho do Assistente Social adquire um patamar privilegiado no exercício 

profissional, através do reconhecimento das pesquisas realizadas e do espírito investigativo e 

indagativo que o profissional adquire, são condições essenciais ao exercício profissional.  
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A TRAJETÓRIA DO POVO OFAIÉ: 

DOS PRIMEIROS VIAJANTES AOS DIAS ATUAIS 
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Resumo: Este trabalho aborda uma pesquisa sobre o povo Ofaié, cuja reserva está localizada 

na região de Brasilândia no Estado de Mato Grosso do Sul. O principal objetivo é analisar 

porque os Ofaié foram tão pouco assistidos, e uma das hipóteses seria em razão da localização 

geográfica, atribuo. Entretanto, se observarmos os primeiros aldeamentos Ofaié localizados na 

região Nordeste do Estado (Rio Verde, Sucuri e Pardo), sempre foram os menos estudados 

e/ou visitados pela academia. No entanto, foi uma das regiões mais visitadas pelos 

exploradores bandeirantes e monçoneiros, que provocam o seu quase extermínio. A 

metodologia utilizada foi o levantamento Bibliográfico, a principal fonte foi o livro “O 

Território Ofaié: pelos caminhos da história”, do escritor Carlos Alberto dos Santos Dutra. 

Palavras-Chave: Extermínio; Ofaié; Território. 

Abstract: This work deals with a survey of the people of Ofaié, whose reservation is located 

in the region of Brasilândia in the State of Mato Grosso do Sul. The main objective is to 

analyze why the Ofaié were so little assisted and one of the hypotheses would be due to the 

geographic location, Attribution. However, if we observe the first Ofaié settlements located in 

the northeastern part of the State (Rio Verde, Sucuri and Pardo), they were always the least 

studied and / or visited by the academy. However, it was one of the regions most visited by 

the explorers bandeirantes and monçoneiros, that cause their almost extermination. The 

methodology used was the Bibliographic survey, having as main source the book "The 

Territory Ofaié: by the ways of history", by the writer Carlos Alberto dos Santos Dutra. 

Keywords: Extermination; Ofaié; Territory.  

 
Introdução 

O presente trabalho consiste em um estudo sobre a realidade do povo indígena Ofaié 

que vive no Estado de Mato Grosso do Sul, no município de Brasilândia (figura1) e sua 

trajetória de sofrimento, perseguição e morte, bem como o retorno e a fixação permanente na 

região onde estão localizadas as terras de suas primeiras ocupações. 

Os Ofaié de Brasilândia habitaram, tradicionalmente, por muitas décadas, a margem 

direita do rio Paraná, fato este guardado na memória e nas lembranças de um passado não 

muito distante. 

 
1 Licenciada em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no ano2011 e Especialista em 

Antropologia e História dos Povos Indígena – UFMS, atualmente cursa mestrado em Antropologia como aluna 

especial Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD. 
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A partir das pesquisas realizadas por Dutra (1996), o primeiro contato com essa etnia 

deu-se durante o ciclo do ouro da América Portuguesa, por ocasião das bandeiras de 

apresamento que ocorreram nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso (que neste período 

abrangia também o território do hoje Mato Grosso do Sul), e Goiás, entre 1687 e 1722). 

Assim, Dutra (1996) relata quanto às informações não oficiais: 

As primeiras noticias dos Ofaié nos são fornecidas, a maioria delas, pelos viajantes e 

exploradores, que em seus registros e apontamentos dignaram-se relatar a presença 
destes silvícolas nas regiões por onde passavam, bem como puderam observar 

algumas de suas características e costumes tribais. Diversas foram às expedições que 

desceram o rio Tietê, conhecido como o Rio Bandeirante, e o rio Paraná, subindo os 

rios Pardo e Anhanduí ate as terras de Aquidauana à procura, a principio, de índios 

para escravizar e depois, em busca de ouro das minas de Cuiabá (DUTRA, 1996, p. 

85). 

Entre as diversas pesquisas realizadas por estudiosos sobre os Ofaié, podemos citar a 

de João Américo Peret que faz a referencia oficial mais antiga, localizando estes tradicionais 

ocupantes da margem direita do rio Paraná, registro que o faz ao organizar o Mapa 

Etnográfico do Brasil (DUTRA 2001). 

No que tange o processo de expansão da fronteira econômica e ocupação das terras em 

Mato Grosso do Sul, vale salientar que Ribeiro (1982), enfatiza que o espaço onde viviam os 

Ofaié no século XIX, foi sendo ocupado pelos criadores de gado oriundos de São Paulo e 

Minas Gerais. O espaço compreendido a partir da margem direita do rio Paraná, entre o rio 

Sucuriú e o Ivinhema era o território Ofaié, que: 

Em sua fuga, os Ofaié se deslocaram para o sul, onde foram encontrar outra fronteira 

de expansão pastoril que penetrava a região, vindados campos do Rio Grande do 

Sul. Assim cercados esse índios foram dizimados sobre as mesmas alegações que 

vimos levantarem-se desde o nordeste: Seriam ladrões de gado que abatiam esses 

como se fossem veados ou porcos selvagens. [...] Os criadores simplesmente faziam 

chacinas de cada grupo descoberto, quando um novo retiro de criaçãoera fundado. 

(RIBEIRO, 1982, p.80) 
 

No entanto, pode-se dizer que, somente a partir de 1903, Candido Mariano da Silva 

Rondon estabeleceu o primeiro contato pacifico com os Ofaié, estimando-os em 

aproximadamente 2.000 indivíduos. Logo após, o processo dizimatório foi muito rápido, 

sendo que em 1910 o número de indivíduos desta etnia já havia sofrido um decréscimo para 

aproximadamente 900 índios descreve Caruso (1977 apud Caruso ET AL, 2003, p. 17). 

Na medida em que as cercas de arame foram sendo levantadas, ou seja, quando os 

latifundiários começaram a tomar posse das terras, os Ofaié se viram obrigados a percorrer as 

matas ao longo dos rios Samambaia e Três Barras, alimentando o sonho de encontrarem um 

lugar para sua permanência definitiva. 

Nesta época, segundo Caruso (2003): 



 

 

 

313 

Um grupo bastante significativo podia ser encontrado no interior da fazenda Boa 

Esperança. Da empresa inglesa Brazil Land Catle and Packing Company, conhecida 

como fazenda dos “Norte Americanos” que deu origem ao município de Brasilândia 

(CARUSO, 2003, p. 17). 

 

Porém na década de 1950, por ocasião de sua expulsão da Fazenda Boa Esperança, no 

município de Brasilândia aproximadamente 200 índios passaram a ocupar as margens úmidas 

do rio Verde, tendo sidos identificados e catalogados pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI) 

em 1953. Insatisfeitos com as condições da área retornaram à Brasilândia buscando fixar-se 

nas terras onde estavam sepultados seus parentes, nas margens do córrego Sete. 

Nesse contexto, perseguidos e ameaçados pelos fazendeiros, e à beira da extinção, esta 

etnia, na década de 60 já não passava de poucas dezenas de indivíduos, vivendo isolados e no 

anonimato até a década de 70, quando Darcy Ribeiro (1977 apud Caruso ET AL 2003, p. 17) 

considerou-os extintos. 

Todavia, compreende-se que territorialidade tem a ver com as formas próprias como 

cada povo elabora suas praticas culturais na interação da natureza, ou seja, um sentido mítico 

que extrapola a noção geográfica de terra. Já no conceito de territorialização remete par a ação 

“de fora para dentro”, geralmente deflagrado pela instancia politica do Estado. Nação, 

gerando um profundo reordenamento social, cultural, politico e da própria “redefinição do 

controle social sobre os recursos ambientais” (Oliveira, p. 55). 

Dutra (1996) revelou que OPAIÉ ou OFAIÉ é o nome que eles dão a si mesmos, e 

XAVANTES, é o nome que receberam dos neo-brasileiros e sertanejos durante os primeiros 

anos do chamado descobrimentos. Classificados como sem famílias, pertencem ao tronco 

Macro-Jê. 

O mesmo autor ainda relata que estes tinham estatura pequena, eram tímidos e 

pacíficos, viveram sempre em pequenos grupos pelos campos e em constantes migrações. 

Fabricavam canoas e tinham o costume de perfurar o lábio inferior e o lóbulo da orelha. 

Costumavam dormir no chão e suas casas não tinham paredes (DUTRA, 1996). 

Os Ofaié ainda hoje lutam com dificuldades, mas a situação nem se compara com os 

anos anteriores de angustia, perseguição e morte. Atualmente, reduzido em número, superam 

o estigma que os considerou extintos e vivem misturados entre os Kaiowá e não índios, no 

município de Brasilândia. No plano de subsistência, apesar de a terra não ser apropriada para 

a agricultura,lá eles colhem: feijão, milho abobora, mandioca e outros do gênero. 

A história do território Ofaié é repleta de varias contestações principalmente sobre seu 

surgimento e sua dizimação. A luta pelas suas terras também abrange um grande contexto, 
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como o fato denunciado pelo jornalista Luiz Carlos Lopes, em 1976, quando os Ofaié viviam 

em um profundo estado de miséria, e que apesar das denuncias nada foi feito.  

Mas, o que mais nos chama a atenção é um local tão visitado pelos bandeirantes e 

monçoneiros, os quais causaram seu extermínio, ser tão pouco visitado pelo SPI e 

principalmente pelos estudiosos da academia. 

O presente trabalho foi desenvolvido com um estudo qualitativo de cunho 

bibliográfico em que, por meio desta metodologia, compreende os acontecimentos históricos 

do povo Ofaié, suas relações de territorialidade e territorialização, tendo como ponto 

fundamental a questão das disputas territoriais por suas terras até os dias atuais na justiça, ou 

seja, o território ocupado pelos Ofaié hoje não chega nem a metade do que eles têm direito 

perante o SPI (Serviço de Proteção ao Índio). 

Para que o referencial teórico transcorresse de forma positiva e que o desafio proposto 

se transformasse em um grande aprendizado, houve a necessidade de pesquisa e leitura de 

livros, periódicos, e análise bibliográfica para a estruturação dos capítulos. Desta forma, entre 

autores pesquisados, o referencial teórico deu acento a Carlos Alberto dos Santos Dutra, que 

nos convida a aprofundar a questão do território Ofaié; as obras de Darcy Ribeiro, em especial 

o artigo “Noticias dos Ofaié- Xavante”, publicado originalmente na Revista do Museu 

Paulista no ano de 1951, entre outros. 

 

2.1 Etnografia Ofaié: Os primeiros viajantes  e exploradores. 

 

O município de Brasilândia está situado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, no 

leste de Mato Grosso do Sul(Microrregião de Três Lagoas). Localiza-se na latitude de 

21º15’21” Sul e longitude de 52°02’13” Oeste. Vejamos sua localização no mapa: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Centro-Oeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Leste_de_Mato_Grosso_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Tr%C3%AAs_Lagoas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
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Figura 1: Localização do município de Brasilândia/MS 

(Fonte: Macamp 2017) 

 

O povo Ofaié atualmente habita a aldeia indígena Anodhi, localizada no município de 

Brasilândia no estado de Mato Grosso do Sul. Mas isso nem sempre foi assim, a trajetória 

desse povo foi marcada por lutas, perseguições e principalmente pelo processo dizimatório 

rápido. Muitos caminhos foram percorridos pelos Ofaié ao longo de séculos, através dos rios 

Samambaia, Três Barras, Serra da Bodoquena, Rio Paraná e Sucuriú. 

Falar sobre elementos da etnografia
2
 Ofaié quando se trata de um trabalho meramente 

com viés histórico, só se é possível devido à justificação dos conteúdos e do contexto da 

pesquisa, motivo esse pelo qual os primeiros viajantes e cronistas apontam os espaços 

ocupados pelo povo Ofaié. 

 É importante ressaltar que a ausência de informação no relato dos pioneiros, 

bandeirantes e monçoneiros, pode ser explicada pelo fato do panorama etnográfico difundido 

nesse período ainda se encontrar bastante homogeneizado e reduzido, o que não era Tupi, era 

chamado de Tapuia. Segundo Dutra (2011): 

No relato dos primeiros viajantes e exploradores do século XVIII e XIX, em suas 

incursões pelo Centro-Oeste brasileiro, o indígena Ofaié raramente é mencionado. 

Durante o chamado ciclo do ouro, que se deu em Mato Grosso a partir de 1718, as 

estradas que estabeleceram contato com os bravos indígenas que perambularam no 

 
2  Etnografia aqui entendida como a observação e analise de grupos humanos considerados em sua 

particularidade e visando reconstituição, tão fiel quanto possível da vida de cada um deles ( LÉVI-STRAUSS, 

1991, p.14). 
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curso do varadouro Tiete-Paraná-Pardo, rumo às minas de Cuiabá, nenhuma delas 

particulariza qualquer contato com os Ofaié, erroneamente chamados pelos 

colonizadores pela denominação genérica “Chavantes” (DUTRA, 2011. p. 103). 

 

Entretanto, foi à documentação do período que coincide com a criação do Serviço de 

Proteção aos Índios, as Comissão de Linhas Telegráficas, do lado mato-grossense, e a 

realização das expedições cientificas que desbravaram o oeste paulista, que praticamente 

“apresentou” os indígenas Ofaié à sociedade brasileira. Para Carlos Alberto (2011): 

Foi, sem duvida, Curt Nimuendajú quem elaborou e desenhou os primeiros limites 

das terras desta nação, trabalho que foi publicado no Mapa etnográfico do Brasil 

Meridional. Como ele mesmo recorda, os limites das terras desta nação foram 

elaborados e desenhados por mim, e não por Hermann Von Ihering (1850-1930), 

que erroneamente apresentou aquela pesquisa como sua. No artigo intitulado A 

propôs des indiens Kukura du Rio Verde (Brésil), Curt Nimuendajú localiza os 
Ofaié, ao Norte, dividindo suas terras com a nação Kayapó Meridional, que habitava 

o chamado Sertão de Camapuã, no alto Inhanduí, e também nas cabeceiras dos rios 

Pardo e Verde. (DUTRA, 2011, P. 107-1080). 

 

Nesse contexto, um dos grandes motivos dos paulistas bandeirantes adentrarem na 

região sul de Mato Grosso, no século XVIII, foi à caça ao indígena, que era de grande 

importância para a lavoura paulista, segundo Siqueira, Costa e Carvalho (1990):  

(...) as bandeiras foram expedições organizadas com a finalidade primeira de caçar 

índios, objetivando vende-los, posteriormente, como mão-de-obra escrava. Esta 

prática de se ter índio como mercadoria para comercializa-lo, nasceu no planalto 

Piratiningano e dele foi característico. (SIQUEIRA, COSTA, CARVALHO. 1990. 

p.7) 
 

Nos trajetos realizados pelos monçoneiros, para atravessar a colônia corriam vários 

perigos, um dos principais eram os aborígenes que moravam na beira dos rios. Para as 

monções, o rio Tiete era muito significativo, foi dele que se abriram passagens para outros 

rios importantes de trajeto, como o rio Paraná, rio Ivinhema, rio Anhanduí, rio Verde e rio 

Pardo, entre outros, dando direção às minas de Cuiabá. 

No imaginário dos conquistadores, o elemento indígena sempre foi entendido como 

habitante de um espaço desconhecido, ou seja, indefinível. Nesse contexto, surgem alguns 

conceitos que são imprescindíveis para fazermos a distinção entre espaço (terra indígena) e 

território/territorialidade indígena. 

O conceito Terra remete a um processo politico-jurídico conduzido pelo Estado, ao 

qual conhecemos como terra indígena (TI), segundo a FUNAI: 

Terra Indígena (TI) é uma porção do território nacional, de propriedade da União, 

habitada por um ou mais povos indígenas, por ele(s) utilizada para suas atividades 

produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 

bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradições. Trata-se de um tipo específico de posse, de natureza originária 

e coletiva, que não se confunde com o conceito civilista de propriedade privada. O 

direito dos povos indígenas às suas terras de ocupação tradicional configura-se como 

um direito originário e, consequentemente, o procedimento administrativo de 
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demarcação de terras indígenas se reveste de natureza meramente declaratória. 

Portanto, a terra indígena não é criada por ato constitutivo, e sim reconhecida a 

partir de requisitos técnicos e legais, nos termos da Constituição Federal de 1988 

(FUNAI). 

 

Já no caso do território indígena, é tudo aquilo que foi construído ao longo dos anos 

pelos povos indígenas, tanto na vivencia, como na cultura. É muito mais do que um espaço 

físico; envolve elementos religiosos e simbólicos. 

Na visão indígena, possuir um território, é tê-lo como um bem coletivo, destinado a 

produção e satisfação das necessidades de todos pertencentes àquela sociedade. Outro 

conceito importante para compreensão da realidade dos povos indígenas é o de 

territorialidade. Segundo Joao Pacheco de Oliveira (1998) caberia chamar a atenção para a 

diferença entre territorialização (um processo social deflagrado pela instancia politica) e 

territorialidade (um estado ou qualidade inerente a cada cultura). 

Quanto ao conceito de territorialização, ainda segundo Oliveira (1998): 

A noção de territorialização é definida como um processo de reorganização social 

que implica: 1) a criação de uma nova unidade sociocultural mediante o 

estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora; 2) a constituição de 

mecanismos políticos e especializados; 3) a redefinição do controle social sobre os 

recursos ambientais; 4) a reelaboração da cultura e da relação com o passado 

(OLIVEIRA, 1998, p.55). 

 

A partir da definição dos conceitos citados acima, poderemos fazer uma analise da 

questão territorial do povo indígena Ofaié, também conhecidos como Ofaié-Xavante. 

Segundo Urquiza (2010) a partir da ideia de outros pesquisados segue a seguinte definição: 

Ofayé é autodenominação, o nome como eles mesmos se denominam. Entretanto, 

como viviam em uma região do Centro-Oeste habitada pelos índios Xavante, os 

sertanejos em geral estendiam essa denominação a todos os diferentes povos 

indígenas que ocupavam a região, fato que resultou em vários equívocos na leitura. 

O primeiro a tentar esclarecer a distinção entre esses povos foi Nimuendajú 

(Nimuendajú, 1993) e mais tarde Darcy Ribeiro (URQUIZA, 2010, p. 59). 

 

Ainda que a população Ofaié nunca tenha sido numericamente muito expressiva, sob o 

ponto de vista da historiografia, para identificá-los como povo e dar conta da sua 

sobrevivência é necessário que se renuncie de uma vez por todas a vê-los apenas como um 

grupo isolado.  

 

A importância do SPI e as linhas telegráficas na historia do Povo Ofaié. 

A historiografia construída pelo Estado nunca deu maiores espaços ao homem 

autóctone brasileiro, principalmente devido aos laços de etnocentrismo que a caracteriza, e 

quando resolve sensibilizar-se, apenas descreve massacres, bem assim acorreu com o povo 

Ofaié, esquecidos por anos, e hoje, são oficialmente trazidos as relações das sociedades 
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indígenas Brasileiras. Partindo desse proposito, os primeiros registros sobre o povo Ofaié 

segundo Dutra (2011) vieram: 

Em 1907, a Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo faz uma das 

primeiras referencias aos indígenas Ofaié, por ocasião da Exploração do rio do 

Peixe, afluente esquerdo do Alto Paraná. Nessa ocasião os indígenas chegaram a 

travar um encontro armado com a turma da comissão Geográfica (DUTRA, 2011, p. 

107). 

 

Nesse contexto, Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa, em sua obra Oeste de São Paulo Sul 

de Mato Grosso. Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, segundo Dutra (2011), lamenta não 

haver podido recolher entre os indígenas pelo menos um vocabulário [...] para a classificação 

linguística do povo Ofaié que ali encontrou. 

Nesse contexto, existem ainda aqueles que não respeitam o fato da existência de povos 

indígenas, hoje em Mato Grosso do Sul, mesmo tendo a prova mais evidente de que eles 

foram os primeiros habitantes desse Estado.  

O sul da antiga Capitania de Mato Grosso, até por volta do fim do século XVIII, era 

habitado quase exclusivamente por indígenas, sobretudo por representantes das 

tribos Caiapó, Guarani, Caiuá, Guaicuru, Terena, Ofaié. A exemplo do que ocorreu 

em outras regiões do país, ali eles sofreram o impacto da presença branca e 

resistiram, na medida do possível, a todas as ameaças e intempéries advindas do 
processo de ocupação e exploração econômica da região (OLIVEIRA, 1999, p. 106). 

 

A Comissão de Linhas Telegráficas, sob direção do General Rondon, abrange fontes 

sobre os Ofaié, bem como a documentação do Serviço de Proteção aos Índios – SPI. Assim, o 

SPI no Sul de Mato Grosso, de 1911, é o primeiro documento a abordar a questão da 

demarcação de uma área para os Ofaié. Assinado por Adriano Metello, esse documento 

solicita que fossem firmadas duas porções de campos devolutos na região entre os rios 

Taquaruçu e Pardo ou entre o Taquaruçu e Verde, para localização dos Ofaié. 

Em uma publicação dita como Missão Rondon, escrita pelo sertanista Candido 

Mariano da Silva Rondon, encontra-se o alerta do então Coronel de Engenharia em favor do 

Ofaié das cabeceiras dos rios Taboco e Negro. Assim, sua fala é descrita por Carlos Alberto 

(2011) em sua obra: 

[...] é necessário proteger a segurança pessoal e a vida desses indígenas. Rebelava-se 

o sertanista pelo fato dos Ofaié estarem sendo sistematicamente caçados e 

exterminados a tiros de carabina pelo Coronel Jose Alves Ribeiro, sob o pretexto de 
que matavam, para comer, as rezes de suas fazendas (DUTRA, 2011, p. 109). 

 

Nesse período foram escritos diversos documentos que tratavam da vida dos 

Indígenas, entre eles os Ofaié, principalmente relatos de maus tratos e a dizimação da maioria 

deles. 
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A trajetória no Vale do Ivinhema 

 

Os Ofaié desse vale, seguramente, são egressos dos campos da Vacaria que, 

perseguidos pelos criadores de gado, seguiram o curso desse rio até o Ivinheima navegável, 

descendo até a sua foz. Essa região foi palco de inúmeras disputas entre fazendeiros e 

indígenas, sob a intervenção do SPI, que buscava instalar nas margens férteis desse rio, os 

primeiros postos ou reservas para a população dispersa Ofaié. Assim, Holanda (1986) 

simplifica que: 

Nessa região, tida como zona da mata e formada pelo desaguadouro de vários rios, 
como o Samambaia, Três Barras, Quiteroi e Santa Elidia, extensas faixas de cerrado 

se infiltram na paisagem florestal, e uma vegetação exuberante, com características 

das matas ciliares, orla quase toda a banda direita do Paraná e seus tributários para 

alargar-se ao longo do Pardo e ainda mais à altura do Ivinheima, onde a selva 

latifoliada parece prolongar além das águas barrentas as matas do Oeste de São 

Paulo (HOLANDA, 1986, p. 46).  

 

O local era propicio para promover sua segurança, já que a vegetação e a formação do 

terreno protegiam bem mais os Ofaié do que os campos de Vacaria. 

Na margem esquerda do rio Ivinheima os Ofaié divisavam suas terras com os Kaiowá 

que habitavam a borda oposta desse rio e os chamavam de Iyviva (apenas pessoas). Em 1900, 

contra índios acusados de terem praticado um ataque que vitimou um tal de João Nogueira, 

que havia se estabelecido no córrego da Vaca Morta,  

Os sertanejos seguiram, então, em perseguição dos índios, chefiados por Manoel 

Nogueira, irmão do defunto. Descendo pelo rio Papagaio para o lado do rio Ivinheima 

encontram uma aldeia Kaiowá, onde assassina 8 a 10 pessoas pacíficas e inofensivas. 

Dizem uns, que mataram os Kaiowá por engano, convencido de que eram 

Ofaié (NIMUENDAJÚ, 1913). 

 

Ao relatar esse morticínio Dutra (2011), descreve as palavras utilizadas por 

Nimuendaju:  

Com certeza estes bugreiros, saíram resolvidos a matar quantos índios encontrassem, 

fosse qual fosse à nacionalidade. Isto porque, depois deste 'engano', ainda não 
satisfeitos, seguiram rumo Leste do rio Samambaia e, encontrando uma aldeia Ofaié, 

mataram a todos que ali estavam (DUTRA, 2011, p. 33).  

 

O ribeirão próximo à aldeia onde se deu este crime ainda hoje se chama ribeirão 

Combate (Poe-korãfíe), e é limítrofe dos municípios de Anaurilândia e Batayporã. Ao lado da 

fazenda onde esse fato ocorreu há um monumento de alvenaria com as inscrições: Filhos e 

companheiros que foram infortunadamente trucidados pelos Chavantes em 19-04-

1900 (RIBEIRO, 1951: 92). 
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Memórias e os dias atuais 

 

Atualmente diversos pesquisadores, antropólogos e historiadores buscam o regaste da 

história do povo Ofaié de Brasilândia, após diversas controvérsias sobre sua existência, hoje 

podemos dizer que já ocupam seu lugar no tempo e no espaço. 

Um dos fatos que tornou o nome Ofaié mais amplo foi à criação do nome Trigo BR 41 

– Ofaié vejamos: 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, para diferenciar as 

cultivares de trigo obtidos em outras regiões do Brasil, procurou, há pouco tempo, 

adotar um nome de fantasia para as espécies que aqui fossem produzidas, e que 

tivessem alguma identificação com o Estado de mato Grosso do Sul. O nome Trigo 

BR 41 – Ofaié, escolhido para uma delas, segundo o pesquisador Paulo Gervini 

Sousa, não teve a intenção consciente de relacionar a planta com as características 

culturais desse povo, uma vez que o trigo é uma espécie exótica, sem nenhuma 

relação com a cultura indígena. Porém, o fato serve para ilustrar que esse 

empréstimo inseriu a nomenclatura Ofaié nos contornos de uma história mais ampla: 

divulgou o nome desses indígenas no horizonte da história econômica do Estado 
(DUTRA, 2017, p.397-398). 

 

Uma das iniciativas que também foram de grande satisfação para o resgate do nome 

Ofaié, pela Secretaria de Estado, Receita e Controle do governo do Estado de Mato Grosso do 

Sul foi dar o nome Posto Fiscal Ofaiés ao órgão do rio Paraná, próximo ao antigo Porto 

Primavera. 

Na atualidade, mesmo com alguns feitos para o conhecimento do nome Ofaié, ainda 

há muita desinformação sobre seus territórios tradicionais
3
, um suposto silenciamento do 

assunto ao longo de décadas. 

Assim, partimos de um contexto colonial, segundo Dutra: 

A raiz desta não informação se firma na própria construção e no sentimento nacional 

que alavancou o chamado processo formador do Estado de Mato Grosso do Sul. É 

sabido que as oligarquias rurais do sistema coronelista da Republica Velha só 

tinham olhos para o seu mundo, o mundo dos fazendeiros-comerciantes, suas 

famílias e o poder privado que exerciam também no campo da politica local 

(DUTRA, 2017, p. 398). 

 

Segundo dados da SIASI/SESAI 2014, “o povo Ofaié de Brasilândia estão somados 

em 69 pessoas, levando em consideração que estão misturados entre os Kaiwá, pouquíssimos 

deles são realmente de etnia pura Ofaié”. 

 

Considerações finais 

Portanto, mergulhar na história do povo Ofaié, exige do historiador reaprender o 

conceito de território, vendo-os como categoria ou descrição sociológica diversa de um 

 
3 A categoria” terra tradicionalmente ocupada” foi reconhecida pelo texto constitucional de 1988 e vem sendo 

objeto de luta dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul [...].(Almeida, 2004). 
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entendimento meramente físico ou do viés administrativo atribuído pela legislação indigenista 

oficial. 

Resgatar a história do povo Ofaié de Brasilândia é muito importante, pois ficaram 

esquecidos durante décadas. Atualmente, desesperançosos com a morosidade do Governo em 

lhes garantiu território, e depois uma pericia judicial que lhe foi desfavorável. Depois de 

ocuparem uma área de 110 hectares que a FUNAI lhes arrendou em regime de comodato
4
 nas 

margens do rio Verde, afluente do Paraná (município de Brasilândia), em 1997, foram 

transferidos pela Cesp
5
, para uma área de 484 hectares em função da inundação da Barragem 

Hidrelétrica Engenheiro Sergio Mota construída no ria Paraná, entre os estados de Mato 

Grosso do Sul e São Paulo. 

Nesta trajetória, os Ofaié tiveram diversas promessas de benfeitorias e projetos de 

subsistência, entre eles o acordo com o Convenio 04/94 firmado entre a concessionaria 

elétrica paulista-Cesp e a FUNAI em abril de 1994. Depois, mediante ao acordo TAC-Termo 

de Ajustamento e Conduta, a Cesp foi abrigada a depositar 1, 641 milhões de reais que será 

utilizado pela Associação Indígena Ofaié Xavante para o pagamento de benfeitorias dos 

fazendeiros ocupantes de seu território, de modo que os mesmos desocupassem a área 

liberando-a para os índios.  

Nesta área, contígua ao território tradicional deste povo, eles ainda receberam 

construção de casas, reforma da escola Ofaié, projetos de criação de gado de leite, aves, 

plantio de roças, projeto de piscicultura, compra de veículos, trator e maquinas. E para cada 

dia de atraso no cronograma das obras, previa o TAC, uma multa ao Estado de MS, de três 

mil reais. Foi somente devido a esta pressão que uma parte do território Ofaié foi garantida a 

esta comunidade hoje sobrevivente. 

A trajetória do Povo Ofaié continua até nos dias atuais, e seus domínios perderam-se 

em meios as sub-bacias dos rios Negro e Ivinhema, dos rios Pardo e Verde, mesclando-se 

através de uma historia não necessariamente contínua, mas prenhe de adaptações ecológicas e 

sociais (DUTRA, 2011). 

Pesquisar a historia Ofaié não é uma tarefa fácil, devido à escassez das fontes 

bibliográficas, no entanto, ao pesquisador, é necessário valer-se de todas as formas possíveis 

de observação e pesquisa participante, para superar estes limites e trazer até ao leitor um 

pouco mais sobre suas lutas, sua realidade e a história sobre o quase extermino dessa etnia. 

 
4Comodato é um tipo de contrato em que ocorre o empréstimo gratuito de coisas que não podem ser 

substituídas por outra igual, como um imóvel. A única obrigação de quem recebe o bem é devolver no prazo 

combinado e nas mesmas condições que recebeu. 
5Companhia Energética de São Paulo. 
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O GOVERNO COLLOR E O INÍCIO DAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS 

Tamara Naiz da Silva 

Universidade Federal de Goiás 

 

Resumo:  

Este artigo faz parte dos estudos, analises e resultados obtidos na pesquisa da dissertação  

Financeirização econômica e mercado de trabalho no Brasil, defendida no Programa de Pós-

graduação em História da Universidade Federal de Goiás, sob a orientação do professor dr. 

David Maciel.  Com o governo Collor e seu plano econômico, O Brasil assistiu a uma ruptura 

econômica e política que marcou definitivamente a trajetória do desenvolvimento do país na 

década de 1990. Pela primeira vez, para além de uma política de estabilização, surgiu uma 

proposta de um projeto de longo prazo, que articulava o combate à inflação com a 

implementação de reformas estruturais na economia, no Estado e na relação do país com o 

resto do mundo, com características nitidamente liberais. No entanto, esse projeto, foi 

conduzido de maneira bastante inábil e por isso, acabou por se inviabilizar naquele momento. 

Ainda na condição de candidato, Collor criou as condições políticas para, posteriormente, no 

Governo, assumir uma espécie de postura “bonapartista” que marcou boa parte de seu breve 

mandato. Color não foi capaz de seguir seu projeto politico econômico, mas lançou as bases 

para que, na década de 1990, quando os países desenvolvidos já haviam se reestruturado e a 

globalização se tornou avassaladora, o Brasil adotasse o liberalismo e as teses do Consenso de 

Washington, de forma acelerada, para poder recuperar o “tempo perdido”, assumindo uma 

inserção subordinada no interior da nova ordem internacional. De modo que, quando o 

liberalismo começou a dar seus primeiros sinais de esgotamento no interior dos espaços 

nacionais dos países desenvolvidos, no Brasil ele se tornou hegemônico, de forma 

incontrastável, a partir do Plano Real.  

Palavras-chave: Governo Collor, Neoliberalismo, Brasil, Trabalho  

 

Abstract 

This  article is part of the studies, analysis and results obtained in the master dissertation’s 

research ‘Economic financialisation and labour market in Brazil’ defended in the History’s 

Graduate Program of the Goiás Federal University, under the orientation of Professor Doctor 

David Maciel. With Collor Government and his economic plan, Brazil witnessed an economic 

and political  rupture that definitely settled the country’s development trajectory in the 1990 

decade. For the first time, beyond a stabilization policy, a long-term project proposal has 

emerged, articulating inflation targeting with implementation of economy’s structural 

reforms, inside the State and its relation worldwide, with clearly liberal characteristics. 

Nevertheless, this project was conducted in a considerably tactless manner and, for that, it was 

precluded at that moment. When still candidate, Collor created political conditions for, 

afterwards, in the government, take on a “bonapartist” kind of posture that marked a good 

share of his brief term. Although Color was unable to carry on his political and economical 

project, he threw the basis for, in the 1990 decade, when developed countries had already 

reorganized and the globalisation had become devastating, Brazil rapidly adopted the 

liberalism and the Washington’s Consensus thesis in order to recover the “lost time”, 

assuming a subordinated insertion inside the new international order. In such a way that, when 
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liberalism starts giving its firsts signs of exhaustion inside the national areas of the developed 

countries, in Brazil it becomes hegemonic, incontrovertible, as of the Real Plan.  

 

Keywords: Collor Government, Neoliberalism, Brazil, Work  

 

O Governo Collor e o inicio das políticas neoliberais  

Nos anos 1990 o liberalismo, que já havia entrado na maior parte da América Latina, 

impelmenta-se no Brasil com toda a força, a partir do Governo Collor. O discurso liberal 

radical, combinado com a abertura da economia e o processo de privatizações, inaugura o que 

podemos chamar de era liberal no Brasil.   

Com o governo Collor e seu plano econômico, o Brasil assistiu a uma ruptura 

econômica e política que marcou definitivamente a trajetória do desenvolvimento do país na 

década de 1990. Ainda na condição de candidato, Collor criou as condições políticas para, 

posteriormente, no Governo, assumir uma espécie de postura “bonapartista” que marcou boa 

parte de seu breve mandato. 

Filgueiras (2012) aponta que uma vez no governo, Collor, sob o argumento de que 

havia sido eleito democraticamente, radicalizou sua postura de intransigência, avessa a 

qualquer tipo de entendimento que não fosse no interior de seu projeto. Decretou e conduziu 

um plano de estabilização de forma extremamente autoritária, sem qualquer tipo de 

negociação com os setores organizados da população, com os quais entrou em conflito desde 

a campanha eleitoral. Coerente com sua postura bonapartista, governou, fundamentalmente, 

através de Medidas Provisórias e desqualificou, sistematicamente, os poderes do Legislativo e 

do Judiciário. 

 A respeito disso Maciel (2012) comenta que a supremacia do poder Executivo sobre 

os poderes Legislativo e Judiciário (garantida, entre outras coisas, pelo uso da medida 

provisória e pela indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da 

República) foi fundamental para a execução de medidas decisivas na implantação e 

desenvolvimento do projeto neoliberal, como os planos econômicos Collor I (1990), Collor II 

(1991) e Real (1994), o Programa Nacional de Desestatização (1990) e a política de abertura 

comercial e financeira.  

É válido ressaltar que a condição essencial que permitiu tal postura foi a gravidade da 

crise econômica, com o país beirando a hiperinflação e a população esgotada com sucessivas 

experiências heterodoxas, bem como nas eleições de 1989, o confronto radicalizado de dois 

projetos políticos, para o pais, diametralmente opostos. Nessas circunstâncias, o total e 
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incondicional apoio das elites a Collor, a partir do segundo turno das eleições, permaneceu 

firme durante uma boa parte do seu governo.  

O Plano Collor (Medida provisória n°168, de 16/3/1990), se caracterizou como um 

programa de estabilização articulado com um projeto de mudanças estruturais, de mais longo 

prazo. Seu conjunto constituiu-se de uma reforma monetária, um ajuste fiscal e uma política 

de rendas associados a medidas de liberalização do comércio exterior e a uma nova política 

cambial. 

A reforma monetária constituiu-se pela substituição da velha moeda (Cruzado Novo) 

pela nova (Cruzeiro), com preços e salários convertidos ao par, e por uma política de controle 

rigoroso da liquidez da economia. Aqui se tomou uma medida inédita, até então, na política 

econômica. A totalidade dos ativos financeiros do país atingida por um confisco – que reduziu 

a liquidez da economia de 25% para 10% do PIB – que seguiu a seguinte regra: dos depósitos 

à vista e da poupança, os titulares da conta puderam sacar um limite máximo de Cr$ 50 mil e, 

das demais aplicações, um limite máximo de Cr$ 25 mil ou 20% do total. Esses recursos 

foram bloqueados em conta do Banco Central por 18 meses, rendendo correção monetária e 

mais 6% ao ano, sendo liberados, a partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas 

mensais. Durante 180 dias foi permitida a transferência de valores entre contas devedor-

credores para pagamentos e o cumprimento de contratos (FILGUEIRAS, 2012; MACIEL, 

2012). 

A concepção básica do plano, segundo Goldenstein (1994) fundava-se na percepção da 

existência de uma riqueza financeira, sob a forma de moeda indexada, de enorme magnitude e 

liquidez que, segundo seus autores, impedia o sucesso de qualquer plano de estabilização. 

Bloqueando essa riqueza esperava-se impedir seu deslocamento para consumo e/ou mercados 

especulativos e, dessa forma, evitar as pressões inflacionarias que decorriam desse 

deslocamento. Acreditava-se que assim o principal “furo” do plano cruzado seria evitado: 

com o congelamento, o efeito da riqueza decorrente da queda repentina da inflação provocara 

uma axacerbação do consumo e a corrida para ativos especulativos. Esperava-se, portanto, 

congelar a riqueza financeira e deixar um volume de liquidez apertado que impedisse a 

inflação, porém, suficiente para a economia operar. 

Para Maciel (2012) o Plano Collor I anunciou, na verdade, “a aurora da era 

neoliberal”, em que o combate à inflação era apenas o aspecto inicial de um ambicioso 

processo de redefinição do padrão de acumulação capitalista e de ofensiva contra os direitos 

sociais e trabalhistas. Todavia, o autor infere que o compromisso do novo presidente com o 

projeto neoliberal extremado mostrou-se precipitado, pois entre as frações do bloco no poder 
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não havia unidade suficiente em torno do conjunto do ideário neoliberal. Se havia consenso 

em relação ao corte de gastos estatais, inclusive sociais; à redução do funcionalismo público; 

ao controle do déficit público e à revisão dos direitos sociais e trabalhistas garantidos pela 

Constituição, havia, nas questões da abertura comercial e da privatização das estatais, 

divergências fortes o suficiente para atrapalhar a formatação de uma base de apoio sólida do 

governo no Congresso.  

Silva (2013) aponta que, ao mesmo tempo e como parte do mesmo, processo trilhou-se 

o caminho para a redefinição do papel econômico e social do Estado, reduzindo suas 

obrigações, promovendo a venda de estatais, e a extinção de órgãos e os primeiros cortes de 

pessoal no funcionalismo público. Em seu governo, Collor privatizou 18 empresas estatais, 

por um montante de 5.371 milhões de dólares, incluindo valor de venda e dívidas transferidas. 

Assim, as privatizações, desde o início, foram um elemento central em todo o projeto, 

contando, de saída, com a emissão por parte do Governo dos chamados “Certificados de 

Privatização” (CPs), que foram adquiridos compulsoriamente pelos bancos (FILGUEIRAS, 

2012). 

 A política de renda formou-se, essencialmente, na tentativa de desindexação da 

economia, através da prefixação de preços e salários, além do realinhamento das tarifas e dos 

preços públicos e administrativos. Segundo os formuladores do Plano, essa política teria como 

objetivo administrar o conflito distributivo e evitar a recessão. 

Já a política industrial e de comércio exterior se apoiou na liberalização das 

importações, expondo abruptamente a indústria brasileira à competição internacional. Essa 

mudança de postura representou uma transformação drástica em relação ao período anterior, 

tido como protecionista. Na fala oficial do governo, este dizia estar promovendo uma indução 

forçada da economia doméstica, colocando-a em novos patamares de competição, dos quais 

estaria afastada na década anterior. 

Paralelamente a isso conduziu-se a adoção de medidas de flexibilização do câmbio. A 

partir daí a taxa de câmbio não seria mais fixada pelo Governo, através do Banco Central, e 

sim pelo mercado, através de agentes econômicos autorizados a operarem com moeda 

estrangeira (FILGUEIRAS, 2012). Os favoráveis à abertura defendiam que ela traria uma 

reestruturação produtiva que modernizaria o parque industrial brasileiro. A fim de promover 

uma rápida liberalização o governo justificou-a sob o argumento de que uma política 

moderada esbarraria em interesses internos, que acabariam por ser um impeditivo para sua 

consecução, lembrando que desde 1989 estava ocorrendo uma valorização cambial que 

facilitaria a elevação das importações.  
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 Nesse cenário é válido citarmos o pensamento de Maciel (2012), o autor aponta que  

a postura das frações do grande capital foi de apoio ao discurso de “modernização” 

pregado por Collor, variando-se o entendimento sobre o conteúdo, a abrangência e o 
ritmo de tal processo. O ataque aos direitos sociais e trabalhistas e ao movimento 

social organizado foi o que unificou as frações burguesas após a redemocratização. 

Este foi o eixo fundamental da “união sagrada” mais do que um pretenso 

convencimento em torno da “modernidade” do projeto neoliberal. Se na segunda 

transição (1985-1990) as frações burguesas procuraram reformar a autocracia 

burguesa para superar a crise de hegemonia, após este período o combate ao mundo 

do trabalho foi o que norteou a ação estratégica burguesa. Portanto, apesar das 

divergências em torno do ritmo e da abrangência da abertura comercial e do futuro 

papel econômico do Estado, o eixo fundamental da unidade da burguesia em torno 

do neoliberalismo foi a desregulamentação do mercado de trabalho e a ofensiva 

contra os movimentos sociais. Antes, como agora, este é o núcleo duro do 
neoliberalismo no Brasil. (MACIEL, 2012, p. 29-30). 

 

O autor ressalta que se há uma concordância geral em relação ao corte de gastos 

sociais e à flexibilização dos direitos trabalhistas, mas há divergências quanto ao ritmo da 

abertura comercial. Também, o avanço do processo de desindustrialização e o agravamento da 

recessão abalaram a confiança de muitos setores industriais no governo, contribuindo para sua 

deslegitimação à medida que uma coalizão política passou a ser construída em torno de Itamar 

Franco. De fato, a liberalização aconteceu de forma brusca e o governo Collor não conseguiu 

apresentar (ou não tinha mesmo) uma política para a indústria brasileira, contribuindo 

ativamente – ou seria, passivamente? – para o negativo desempenho da indústria sob seu 

governo, conforme apresenta tabela abaixo, mostrando que os seus interesses não estavam 

alinhados com o do setor produtivo doméstico.  

 

Tabela 1  Brasil. Taxas de crescimento industrial (1990-1992). 

Brasil - Crescimento industrial (1990-1992) 

Anos e  

Bimestres 

Taxas de crescimento  

Industrial. 

1990 – I -2,70 

II -15,40 

III -12,80 

IV -4,80 

1991 – I -6,00 

II 12,60 

III 0,00 

IV -3,80 

1992 – I -2,00 
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II -2,00 

III -1,50 

IV 4,30 

Fonte: Silva, 2013, p. 122. 

 

Por outro lado, em concordância com seu projeto neoliberal, Collor buscou flexibilizar 

cada vez mais os direitos sociais e trabalhistas cortando os gastos sociais do Estado, 

reduzindo o funcionalismo público e achatando sua remuneração (como mostra a tabela 2) e 

tentando quebrar a legislação trabalhista e o movimento sindical ao fazer prevalecer o 

negociado sobre o legislado nas negociações entre capital e trabalho.  

 

Tabela 2 Brasil. Administração Pública (1990-1993). 

Brasil – Administração pública (1990-1993).  

Ano 

 Carga Tributária  

 (% do PIB) 

Variação (%) de ativos  

Líquidos reais.  

Máquinas e equipamentos 

Consumo Final da  

Administração Pública 

1990 29,6 1,14 258.356.464,06 

1991 24,43 -2,03 307.294.732,67 

1992 24,96 -2,84 289.156.623,73 

1993 25,3 -1,56 268.527.447,20 

Fonte: Silva, 2013, p. 123. 

 

 

Tabela 3 Brasil. Administração Pública (1990-1993). 

Brasil - Administração pública (1990-1993) 

Ano 

Remuneração a  

empregados (gov. federal).  

Salários e ordenados  

brutos. R$ mil. 

Subsídio à produção  

 (-) R$ mil. 

Dívida total líquida  

do Governo Federal  

e Banco Central.  

R$ milhões 

1990 45.945.602 -20.598.386,64 81.661,35 

1991 35.553.632 -21.723.165,76 214.542,70 

1992 32.718.536 -26.671.505,14 199.935,10 

1993 37.185.971 -6.816.359,64 158.633,20 

 
Fonte: Silva, 2013, p. 123. 
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Os resultados do Plano Collor são sentidos prontamente, como todos os seus 

antecessores, de natureza heterodoxa. O mais significativo foi a queda abrupta da inflação 

(gráfico 2.4), porém a custa de uma enorme recessão: queda do PIB de 4% em 1990, do 

crescimento do desemprego e da redução da renda. Posteriormente, com a remonetização da 

economia, ela voltou, iniciando-se o processo de instabilidade institucional bastante 

conhecido. 

Entre os fins de 1990 e o primeiro semestre de 1991 o governo Collor tentou impor a 

um Congresso enfraquecido e sem legitimidade um novo pacote de medidas com o Plano 

Collor II, uma espécie de costura ao Plano Collor. Maciel (2012) observa que, para Collor, o 

fracasso desta nova empreitada o obrigou a promover ajustes na composição do seu governo, 

buscando pela primeira vez ampliar o apoio político junto aos partidos, ao Congresso e às 

próprias frações burguesas.  

Gráfico 1 - Evolução da inflação durante o Plano Collor 

 
Fonte: Filgueiras, 2012, p. 89. 

 

Assim, aponta Lídia Goldenstein (1994), a experiência brasileira de cinco planos de 

estabilização em seis anos mostra a fragilidade da moeda indexada como solução permanente 

e, ao mesmo tempo, a insuficiência desses planos para se atingir o ponto fundamental: a 

reconquista da confiança na moeda nacional, se é que isso ainda é possível em um país 

periférico, sem moeda conversível, altamente dependente de uma articulação internacional, 

quer financeira, quer tecnológica, num mundo altamente competitivo, cujo processo crescente 

de internacionalização financeira obriga-o a remunerar suas moedas. 

A autora completa comentando que a inflação é, entre outras coisas, a expressão dessa 

luta que vem se travando entre os diferentes segmentos de capitais na definição do papel que 

caberá ao país na nova divisão internacional do trabalho. Sem essa definição, abortam-se 

novos investimentos e a busca de uma valorização financeira passa a ser o caminho natural 
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para os capitais líquidos. Enquanto isso a renda dos trabalhadores diminui – o gráfico 2, a 

seguir, demonstra uma crescente queda da parcela salarial no PIB.   

 

Gráfico 2 - Parcela salarial no PIB – em %. 

 

Fonte: Ipeadata, apud Miguel Bruno 2007, p.4. 

 

O Plano econômico Collor II, lançado com menos de um ano de mandato, também se 

mostrou ineficaz no combate a inflação. De acordo com Maciel (2012), além do acelerado 

aumento da taxa de desemprego e da redução dos salários, a taxa de crescimento do PIB, que 

já tinha sido fortemente negativa em 1990 (-4,4%), elevou-se timidamente em 1991 (1,1%), 

para cair novamente em 1992 (-0,9%), configurando uma clara recessão econômica. Aliado às 

dificuldades financeiras uma série de outros elementos, sabidamente conhecidos, levou ao 

clima de instabilidade política e ao impeachment e destituição de Collor.  

O gráfico 3 evidencia o raquítico crescimento médio anual da atividade econômica no 

período abordado (1990 a 1999), ratificando que a herança de Collor não deu bons frutos. Ao 

mesmo tempo, o problema do desemprego aberto se apresenta com força alarmante nesse 

período, tendo começado a década com taxas em torno de 4,65% e terminado 1999 com 

8,26%.  

 

Gráfico 3 -  Brasil. Taxa de desemprego aberto e variação do PIB real (1990-1999). 
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Fonte: Silva, 2013, p. 126. 

 

 

Gráfico 4  Brasil. PIB per capta, formação bruta de capital fixo, emprego assalariado regular e 

desemprego (1980-1997). 

 

        Fonte: Banco Central, FIBEG e MTb, apud Mattoso; Pochmam 1998, p.224. 
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O gráfico acima mostra que entre 1989 e 1992 não houve aumento da taxa de capital 

bruto produtivo ou de emprego, mas se evidencia um crescimento alarmante da taxa de 

desocupação. Ao mesmo tempo em que decisões de curto prazo foram privilegiadas pelos 

agentes privados, a abertura comercial, feita de forma abrupta e indiscriminada, expôs o setor 

produtivo nacional, especialmente a indústria, a uma concorrência predatória, que provocou o 

fechamento e a desnacionalização de parte do parque produtivo.  

A invasão de produtos via importação foi responsável pela substituição de parcela 

significativa da produção local por bens importados em diversos segmentos. Considerando o 

fato de que durante a década de 1980 a estrutura produtiva brasileira esteve estagnada 

(enquanto pelo mundo a fora ocorria a modernização produtiva e revolucionários avanços 

tecnológicos) as consequências da política comercial de Collor foram destrutivas. A par da  

nova conformação econômica do mundo, as empresas que se mantiveram instaladas no Brasil 

realizaram um intenso processo de reestruturação produtiva.
1
  

Souza (2007) aponta que como resultado, a estrutura produtiva brasileira se 

concentrou principalmente em setores intensivos, recursos naturais e mão de obra, setores nos 

quais o país teria, por “vocação”, um maior poder de concorrência, abdicando de setores 

industriais mais dinâmicos e assentados em um uso mais intenso de tecnologia e capital. Esse 

processo ficou conhecido como “especialização regressiva” e foi responsável pela ruptura de 

elos da cadeia produtiva brasileira, acarretando uma desarticulação intersetorial da indústria 

nacional e uma redução do valor agregado para um mesmo valor bruto da produção. O autor 

completa que, na prática, isso representou a eliminação de pontos de geração de emprego e 

renda. Em outras palavras, a perda de densidade industrial tornou-se um obstáculo importante 

à retomada do crescimento econômico, uma vez que estímulos setoriais perderam a 

ramificação necessária para alavancar a produção dentre os demais ramos da atividade 

econômica.  

Todos esses fatores ocasionaram uma redução da elasticidade-produto do emprego 

e determinaram também uma significativa mudança da estrutura ocupacional, marcada pelo 

 
1
 Promoveram, então, significativos cortes de pessoal, desverticalização, focalização em nichos de mercado nos 

quais possuíam maior capacidade de competição, redefiniram produtos e processos, adotaram técnicas de 

produção flexíveis, poupadoras de mão de obra, e pressionaram pela flexibilização das relações com seus 

trabalhadores. Colocaram em prática, também, um acentuado processo de descentralização produtiva, que 

transferiu plantas industriais para espaços geográficos caracterizados por níveis mais baixos de organização e 

remuneração da força de trabalho e maiores incentivos fiscais. 
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crescimento da participação do emprego nos setores terciários e em pequenos e médios 

empreendimentos.
2
  

O gráfico 5 sugere que foram fortes os impactos da mudança na estrutura ocupacional 

brasileira, sobretudo no que diz respeito a qualidade dos vínculos empregatícios. Como se 

pode notar, o emprego com carteira assinada foi reduzido em contraposição à elevação do 

número de ocupações sem carteira assinada e conta própria. 

Gráfico 5 Participação da população ocupada por categoria de emprego (1992-2002). 

  
Fonte: Silva, 2013, p. 128. 

 

Todas essas transformações estruturais pelas quais a economia brasileira passou 

resultaram em um processo de transferência de renda que prejudicou a remuneração do 

trabalho. O gráfico 6 apresenta a trajetória da distribuição funcional da renda na década de 

1990, revelando que a parcela da renda apropriada pelos empregados e autônomos (conta 

própria) caiu de 52%, em 1990, para 44% do PIB em 1999. Já o excedente operacional bruto

 

 

passou de 33% para 41% do PIB nesse mesmo período. Souza (2007) ressalta que vale 

observar um ligeiro aumento da parcela da renda nacional destinada aos impostos (líquidos de 

 
2
 Segundo os entusiastas desse modelo de desenvolvimento, esse processo representaria a emergência de uma 

sociedade de “serviços modernos”, assentada em uma estrutura econômica menos concentrada, na qual a 

presença dos pequenos e médios empreendimentos tornar-se-ia extensa e importante para a geração de emprego 
e renda. A experiência brasileira nos anos 90 mostra, entretanto, que a “grande maioria das ocupações foi criada 

pelos pequenos empreendimentos voltados para o consumo das famílias e indivíduos, sendo que a principal 

característica dessas ocupações é o baixo rendimento e a pouca qualificação, justificadas pela baixa 

produtividade obtida nesse tipo de atividade” (DEDECCA, 2003). Assim, é difícil acreditar que esse movimento 

tenha reduzido o espaço central que grandes empresas ocupam na acumulação capitalista.  
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subsídios sobre a produção e importação), que expressa o esforço do governo em elevar a 

arrecadação para cumprir as metas de superávit primário. 

Gráfico 6 -  Brasil. Participação da remuneração dos fatores no PIB (1991-1999).

 

Fonte: IBGE, apud Souza, 2007, p.55. 

Essa modificação da distribuição funcional da renda em favor dos rendimentos de 

capital na década de 1990 está certamente associada à crescente participação dos rendimentos 

financeiros dentro do excedente operacional bruto. Adicionalmente, o movimento de fusões e 

aquisições que se processou ao longo dos anos 90 levou a uma tendência de concentração  

oligopolista na indústria brasileira

 

que, associado ao enfraquecimento da organização dos 

trabalhadores, propiciou também uma redução da participação da renda do trabalho na renda 

nacional. 

Souza (2007, p.56) conclui que  
o novo modelo de desenvolvimento econômico representou uma significativa 

mudança do papel do Estado na forma de intervir na economia. A agenda que se 

consolidou ao longo da década de 1990 estabeleceu que o mercado seria o motor 

primordial do processo de crescimento. Sob essa perspectiva, a atuação estatal 
priorizou oferecer um ambiente de estabilidade de preços e garantir a proteção dos 

direitos de propriedade, oferecendo sistemas legais, judiciais e normativos 

eficientes. Nesse processo, o caráter público do Estado foi redefinido diante de sua 

crescente incapacidade de planejar e comandar os destinos nacionais. O resultado da 

implementação dessas políticas pró-mercado ao longo da década de 1990 foi, assim, 

a desestruturação do setor produtivo e a ampliação da heterogeneidade do mercado 

de trabalho. Essa estratégia favoreceu não apenas o rentismo em detrimento do 

investimento produtivo, como também desencadeou um processo de reestruturação e 

concentração do capital produtivo, com constante pressão para a redução dos custos 

do trabalho. Na ausência de políticas setoriais defensivas, frente a uma abertura 

comercial e financeira, diante de elevados juros e sobrevalorização cambial até 1999 
e, em um contexto de aprofundamento do processo de financeirização da economia 

brasileira, o capital nacional se protegeu a partir de uma lógica de decisões de curto 

prazo.  
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Desse modo, a abertura a finança internacional promovida pelo Governo Collor além 

de não ter sido eficiente do ponto de vista produtivo, uma vez que os fluxos de capitais não 

foram capazes de financiar o investimento necessário para encorajar o desenvolvimento, 

provocou a precarização do trabalho e perda de seu valor em relação ao PIB.
3
  

O impeachment de Collor e sua substituição por Itamar Franco colocaram em sério 

risco a continuação do projeto liberal no Brasil. Embora destituído formalmente por questões 

éticas e morais, Collor e seu governo ficaram associados a uma política econômica que levou 

o país à maior recessão de sua história, com graves implicações sobre o emprego e a renda da 

população. 

Os dois anos da administração de Itamar Franco (1993-1994) foram decisivos para a 

posterior história econômica do Brasil até os dias de hoje. A partir do governo de Itamar 

foram implantadas, ou delineadas (para a próxima administração, de Fernando Henrique 

Cardoso), alterações da política econômica que engendrariam modificações radicais. De fato, 

a política de estabilização dos preços, com a criação da nova moeda (real), em 1993, viria 

acompanhada por um conjunto de medidas na política monetária, trabalhista, comercial e 

industrial, e na administração do balanço de pagamentos, que permitiriam conferir de 1993 

em diante uma grande especificidade quanto ao período das administrações anteriores (1985-

1992). 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objeto de pesquisa analisar as violações cometidas pelos Estados-

Partes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ademais, o trabalho tem por objetivo 

estudar às decisões e recomendações do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos 

Humanos, como a necessidade de criação da Lei nº 11.340/06, também conhecida como Lei 

Maria da Penha. Como hipótese inicial, compreende-se a grande relevância na construção de 

standards de proteção a dignidade da pessoa humana, haja vista o número e a incidência de 

mulheres que foram vítimas de violência doméstica e familiar no Brasil. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, utiliza-se o método hipotético-dedutivo, mediante estudo de 

jurisprudência, de bibliografias e de normas legislativas referente ao tema proposto, trazendo 

dessa forma a perspectiva dos Direitos Humanos para a diminuição dos crimes e omissões 

legislativas cometidos pelos Estados-Partes. 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Corte Interamericana de Direitos Humanos; Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos; Jurisprudência; Lei Maria da Penha. 

ABSTRACT 

The present study aims to analyze the violations committed by the States Parties of the Inter-

American Court of Human Rights. In addition, the purpose of this study is to study the 

decisions and recommendations of the Inter-American System for the Protection of Human 

Rights, such as theAN need to create Law 11,340 / 06, also known as the Maria da Penha 

Law. As an initial hypothesis, it is understood the great relevance in the construction of 

standards to protect the dignity of the human person, given the number and incidence of 

women who have been victims of domestic and family violence in Brazil. For the 

development of the research, the hypothetical-deductive method is used, through a study of 

jurisprudence, bibliographies and legislative norms regarding the proposed theme, thus 
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bringing the human rights perspective to the reduction of crimes and omissions by the states -

Partes. 

Keywords: Human Rights; Inter-American Court of Human Rights; Inter-American System 

of Human Rights; Jurisprudence; Maria da Penha Law. 

 

INTRODUÇÃO 

O objeto principal deste trabalho é analisar a jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos que responsabilizou o Estado brasileiro por omissão, negligência e 

tolerância. Além disso, o trabalho tem como objetivo geral a aplicação da Convenção de 

Belém do Pará como forma de utilização internacional de proteção aos Direitos Humanos das 

mulheres, e o seguimento das peticionárias perante a Comissão. 

E por meio de uma análise crítica, o trabalho tem como objetivo intrínseco realizar um 

estudo aprofundado sobre a violência contra as mulheres, as políticas públicas relacionadas ao 

tema – a criação da Lei Maria da Penha, o alto índice de assassinatos de mulheres, em toda a 

extensão do território Brasileiro, mostra a necessidade do poder público interferir nas relações 

sociais para a garantia dos direitos fundamentais. 

Para realizar este trabalho, empregar-se-á o método de abordagem hipotético-dedutivo, 

com apoio dos métodos de procedimento histórico, na avaliação da evolução do catálogo de 

proteção a dignidade da mulher no meio familiar e a pesquisa do modo bibliográfica e 

documental. 

A discriminação de gênero, ao longo da História, tem se manifestado nas mais variadas 

formas e, um dos exemplos, é a violência cometida no âmbito familiar contra a mulher, houve 

mudanças significativas em termos dos aparatos legais disponíveis para combater a violência. 

Para perquirir esta questão, porém, parece necessário discutir, como antecedente, no 

primeiro capítulo tratar da dinamogenesis dos Direitos Humanos, como premissa maior, a sua 

igualdade perante a lei, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família e dos seus direitos iguais e inalienáveis. 

No segundo capítulo iremos discorrer sobre a criação do Órrgão principal e autônomo 

da Organização dos Estados Americanos (OEA) encarregado da promoção dos Direitos 

Humanos em todo o continente americano, o objetivo da sua criação e o impacto direto na 

relação Estado versus particular e as sanções aplicadas, principalmente o Estado Brasileiro. 

No terceiro e, último capítulo, discorreremos acerca da Lei 11.340/06, e trataremos a 

respeito de seu surgimento e seus objetivos, bem como sobre o conceito de violência 

doméstica e familiar contra a mulher e a forma de como se manifesta, onde explicaremos a 
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respeito dos tipos de violência especificados em Lei, e por fim, apresentaremos os principais 

instrumentos internacionais de proteção dos direitos das mulheres e o caso Maria da Penha 

Maia Fernandes, os quais influenciaram de sobremaneira na criação da Lei. 

 

1. BREVE REFLEXÕES SOBRE A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS  

No período axial da História que a ideia de igualdade entre os homens teve o seu início, 

porém demorou mais de dois mil e quinhentos anos para que fosse elaborado uma Declaração 

Universal de Direitos Humanos, por uma organização internacional, que englobasse como 

totalidade todos os povos da Terra. A convicção de que todos os seres humanos têm o direito 

de ser respeitado de forma igual, somente pelo fato da sua humanidade, nasceu por causa da 

normatização, como regra geral e uniforme, igualmente aplicável a todos através da lei 

escrita, aos indivíduos que fazem parte de uma sociedade organizada. 

Sobre a concepção medieval de pessoa que se iniciou a elaboração do princípio da 

igualdade essencial de todo ser humano, é essa essência de igualdade da pessoa que estrutura 

o núcleo do conceito universal de Direitos Humanos, os direitos comuns a toda espécie 

humana. A compreensão da realidade axiológica transformou toda a teoria jurídica, os 

Direitos Humanos foram identificados com os valores mais importantes para o convívio 

interpessoal e, sem eles, fatalmente, a sociedade iria perecer em um processo irreversível de 

desagregação. 

A dinamogenesis, tem como paradigma a evolução histórica e contemporânea dos 

Direitos Humanos na ordem jurídica supra estatal e nas Constituições Federais dos Estados, 

preconizando o processo de criação dos Direitos Humanos de forma contínua e inesgotável. 

Pode-se ser esquematizado da seguinte formas as suas gerações, a primeira geração abrange 

as liberdades públicas e direitos políticos; a segunda abrange os direitos sociais, econômicos e 

culturais; a terceira geração abrange os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos; a 

quarta geração abrange os direitos da bioética e direito da informática. 

Os direitos de primeira geração têm na liberdade a sua base, e a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, proclamada em 1789, é o seu marco histórico e nela encontram-se 

as liberdades públicas e os direitos políticos. São direitos individuais com caráter negativo por 

exigirem diretamente uma abstenção do Estado, seu principal destinatário. 

As liberdades públicas, também denominadas direitos civis ou direitos individuais, são 

prerrogativas que protegem a integridade física, psíquica e moral das ingerências ilegítimas, 

do abuso de poder ou qualquer outra forma de arbitrariedade vinda do Estado e, atuam na 

dimensão individual e protegem a autonomia da pessoa humana sendo faculdades de agir que 
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acarretam o dever de abstenção, sobre tudo Estatal, entre esses direitos estão a liberdade de 

expressão, a presunção de inocência, a inviolabilidade de domicílio, a proteção à vida privada, 

a liberdade de locomoção, o devido processo legal etc.  

Os direitos políticos asseguram a participação popular na administração do Estado, o 

núcleo desses direitos é composto pelo direito de votar jus suffragi, o direito de ser votado jus 

honorum, o direito de ocupar cargos, empregos ou funções públicas jus ad officium e pelo 

direito de permanecer neles jus in officio e, restringem ao exercício da cidadania na sua 

efetiva participação, enquanto os primeiros asseguram a dignidade ao homem, o segundo 

alcança os eleitores, garantindo-os sua vida política em seu País. 

 Os direitos de segunda geração abrangem a concepção teórica de Estado do bem-estar 

social, que começou a ganhar força após o término da 1ª Guerra Mundial (1914-1918), na 

carta magna Brasileira, esses direitos estão elencados e podem ser encontrados nas seguintes 

categorias: direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais e, produziu efeitos que 

obrigam a intervenção do poder público para assegurar condições básicas de saúde, educação, 

habitação, transporte, trabalho, lazer etc., que implicam o poder de exigir do Estado o 

cumprimento de obrigações que garantam a todos o acesso aos bens da vida que são 

imprescindíveis para uma vida digna. 

Tais obrigações estão expressa em normas constitucionais cogente, e podem ser 

exigidas, mandamentos-obrigações de fazer-indenizações-etc., na esfera judicial sob pena de 

sanções caso não seja cumprida a determinação legal, caso os direitos sociais, econômicos e 

culturais e são justificáveis e podem ser exigidos em ações individuais ou coletivas contra o 

poder público.  

Nas primeiras décadas deste século, a Revolução Mexicana – de 1910 (com sua 

Constituição socialista), a Constituição de Weimar – na Alemanha de 1919 (ressaltando os 

direitos sociais), e a criação da Organização Internacional do Trabalho/OIT – também de 

1919 (parte XIII do Tratado de Versalhes), ampliam na realidade sócio-política a dimensão 

dos direitos humanos, que deixaram de ser entendidos apenas como direitos individuais e 

passaram a abarcar – ainda que restritamente, em muitos lugares – os direitos coletivos de 

natureza social. 

Os direitos de terceira geração são conhecidos também como direitos de fraternidade 

ou direitos de solidariedade, passaram a ser adotados nos textos constitucionais a partir da 

década 60 e, têm como pressuposto a proteção de grupos sociais vulneráveis e também a 

preservação do meio ambiente. A defesa desses Diretos depende da atuação pro populo do 
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Ministério Público ou de representantes da sociedade civil, sobre tudo, organizações não-

governamentais, podendo ser exercida pelo cidadão nas ações populares.  

No sistema jurídico brasileiro, a solidariedade se desdobra em direito ambiental, 

direitos do consumidor, da criança, adolescente, idosos e portadores de deficiência, bem como 

a proteção dos bens que integram o patrimônio artístico, histórico, cultural etc. Já no plano 

internacional, a terceira geração abrange o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o 

direito à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade, o direito de comunicação, o 

direito de autodeterminação dos povos, o direito à proteção contra as manifestações de 

purificação racial e genocídio, o direito a proteção em tempos de guerra ou quando outro 

conflito armado. 

O direito de “autodeterminação dos povos”, pois, se forjou na crença da soberania 

popular, nascida nos embates ideológicos das revoluções burguesas, que vieram substituir o 

absolutismo feudal pelo Estado capitalista liberal. Segundo ela, todo poder emana do povo e, 

portanto, só ao povo cabe decidir sobre seu próprio destino, escrita na Declaração de Virgínia 

– 1776 (art. 2º), Declaração francesa de 1789 (art. III), Declaração francesa de 1793 (arts. 

XXIII a XXVI).  

Os direitos de quarta geração ainda não está plenamente configurada, as opiniões dos 

doutrinadores são divergentes em relação ao seu conteúdo e, muitos discordam de sua 

existência. Os litígios decorrentes do avanço da biotecnologia e da engenharia genética deram 

origem a uma nova categoria de direitos, os direitos da bioética.  

No outro eixo dos direitos de quarta geração está o direito da informática, produto da 

sociedade, da informação e suas complexas formas de expressão comunicativa, o grande 

desafio dessa geração é a solução de litígios que envolvam o comércio virtual, a pirataria, a 

invasão de privacidade, direitos autorais, dentre outros. 

 

2. ANÁLISE DA ESTRUTURA DO CORTE INTERAMERICA DE DIREITOS 

HUMANOS  

A expressão de uma América unida e forte alude a Simon Bolívar, século XIX, meados 

de 1826, durante o Congresso do Panamá, na tentativa de criar uma associação de Estados do 

Hemisfério. No ano de 1890 em Washington, Estados Unidos, durante a 1ª Conferência 

Internacional dos Estados Americanos foram criadas a União Internacional das Repúblicas 

Americanas e o Escritório Comercial das Repúblicas Americanas, que em 1910 tornou-se a 

União Pan-Americana, precursora da Organização dos Estados Americanos (OEA).  
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Nessa perspectiva, a OEA tem por objetivo principal o comprometimento e o respeito 

mútuo da soberania dos países membros e, trava uma luta árdua para a promoção dos Direitos 

Humanos, a expansão da democracia, o aumento regional da paz e segurança do Hemisfério, o 

melhoramento da aplicação das leis e o fortalecimento da economia regional. 

A IX Conferência Interamericana, realizada em Bogotá, Colômbia, de 30 de março a 02 

de maio de 1948, transformou a União Pan-Americana em uma nova organização regional ao 

adotar a Carta da Organização dos Estados Americanos e aprovar a Declaração Americana de 

Direitos e Deveres do Homem (DADDH) que especifica os Direitos Humanos Fundamentais 

a serem observados e garantidos, como a vida, a liberdade, a segurança e a integridade da 

pessoa.  

A prova da universalização da importância que tais bens, adquiriram no decorrer dos 

anos, e na fiel intenção dos Estados soberanos em sua proteção e que os problemas internos 

referentes a direitos do ser humano ultrapassam os limites territoriais, conforme prevê a 

Declaração Americana.  

Todavia, a Declaração Americana possui apenas recomendações, não vinculando os 

Estados membros, fazendo com que estes, portanto, àquela época, não se vissem obrigados a 

cumpri-la. Tal cenário proporcionou um movimento para a elaboração de tratados 

internacionais, na esperança que os países participantes homologassem e, assim, consolidar 

uma base legal de proteção aos Direitos Humanos. 

Com o ideal de promover o respeito aos direitos do ser humano expressos na 

Declaração Americana, foi criada a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e mais 

tarde, uma Convenção que, apesar de bem-intencionada - mas face à sua autonomia perante a 

Organização dos Estados Americanos e seu caráter não convencional - não criou mecanismos 

de punir e coibir violações por via legal ou por políticas públicas a serem implantadas pelos 

Estados membros. 

No entanto, somente em 1965, na II Conferência Interamericana Extraordinária 

realizada no Rio de Janeiro (Brasil) é que foi modificado o Estatuto da Comissão, ampliando 

suas funções e faculdades, transformando a Comissão Interamericana de Direitos do Homem 

em órgão de controle, com autorização para receber e examinar petições sobre alegadas 

violações dos Direitos Humanos, bem como dirigir-se aos Estados para solicitar informações. 

Apesar da Comissão ter sido estabelecida por meio de resolução na Reunião de 

Ministros ocorrida em agosto de 1959 em Santiago, no Chile, alguns países americanos ainda 

criticavam a real obrigação para com um órgão que não era dotado de obrigação jurídica, o 

que foi superado somente em 1967 com o Protocolo de Buenos Aires. Assim, o referido 
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protocolo incorporou, definitivamente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos à 

Carta da Organização dos Estados Americanos.  

Desse modo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi estabelecida pela 

Carta da Organização dos Estados Americanos em 1959 com o objetivo de proteção e 

promoção dos Direitos Humanos, além de servir como instância consultiva da Organização 

nesta matéria.  

Vale salientar ainda, que a Comissão, sediada em Washington, Estados Unidos, é 

formada por sete membros independentes que não representam nenhum país; são eleitos pela 

Assembleia Geral para um mandato de quatro anos, sua função consiste principalmente em 

ouvir as denúncias de indivíduos, feitas de forma particular ou por representantes de 

organizações, referentes a abusos contra os Direitos Humanos, para a elaboração de relatórios 

com uma solução amistosa ou não. 

A petição para a denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos deve ser 

apresentada por escrito, deve relatar os fatos ocorridos e, se possível, incluir os nomes das 

vítimas, assim como da autoridade pública que tenha tomado ciência do fato e indicar o 

Estado responsável pela violação dos Direitos Humanos.  

Deve pressupor o esgotamento dos recursos da jurisdição interna do país violador e a 

apresentação deve obedecer ao prazo de 6 (seis) meses a partir da notificação da decisão 

definitiva da jurisdição interna. Além disso, a matéria da petição não pode estar pendente de 

outro procedimento internacional. 

Após o recebimento da denúncia, o Estado violador é notificado e tem até 90 (noventa) 

dias para prestar informações, prazo que pode sofrer até 3 (três) prorrogações de 30 (trinta) 

dias, a pedido do país infrator. Em sequência o Peticionário recebe as informações prestadas 

e, em mais 30 (trinta) dias deve impugná-las e fazer prova em contrário. Logo após, o 

recebimento das impugnações pela Comissão, as mesmas são enviadas ao Estado violador que 

possui mais 30 (trinta) dias para apresentar as alegações finais. Findo o trâmite legal, pode-se 

chegar a uma solução amistosa, que também pode dar-se em qualquer fase do procedimento 

de um caso. 

Na hipótese de ocorrência de uma solução conciliatória, será confeccionado um breve 

relatório com a descrição sucinta do caso e do acordo que, normalmente, recomenda ao 

Estado violador o pagamento de uma quantia à vítima ou a seus familiares, bem como 

medidas administrativas, legais ou de outra natureza.  

Esta solução impede que a Comissão declare a responsabilidade internacional do Estado 

por violação de Direitos Humanos. Em contrapartida, a ausência de um acordo origina uma 
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solução não amistosa, o que leva a Comissão à elaboração de um relatório que pode ser 

encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O relatório oriundo da solução 

não amistosa é baseado no que foi apurado pela Comissão, através das informações prestadas 

pelo Peticionário e pelo Estado violador, das audiências realizadas e das visitas in loco. 

A partir disso, o Estado interessado tem até 3 (três) meses para apresentar comentários 

sobre o relatório e informações sobre o cumprimento das recomendações da Comissão, caso 

não o faça, será elaborado um segundo relatório para apresentação das recomendações finais e 

será também estabelecido novo prazo para o seu cumprimento, caso não haja o cumprimento, 

a Comissão terá a opção de publicar ou não o relatório 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos foi criada em 1969 quando da aprovação 

da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, é um órgão judicial autônomo da OEA 

que tem como objetivo principal aplicar e interpretar a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos e outros tratados que consolidam o tema. Tem sede em San Jose, Costa Rica, e é 

composta por sete juízes naturais dos Estados membros da OEA eleitos dentre as 

personalidades de caráter ilibado e notório saber sobre Direitos Humanos para um mandato de 

6 (seis) anos, permitida uma única reeleição.  

A petição endereçada à Corte somente pode ser feita pela Comissão Interamericana ou 

por um Estado que deve demonstrar o esgotamento do trâmite processual na Comissão, a 

Corte julga se o Estado é ou não violador da Convenção, sê infrator dos Direitos Humanos, 

tem a obrigação de fazer cessar tal atividade e indenizar a vítima ou seus herdeiros legais. 

 

3. ANÁLISE DA LEI MARA DA PENHA APÓS A DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

A despeito dos avanços inegavelmente alcançados pela sociedade e não menos pela 

legislação pátria, questões de cunho social, religiosas e históricas ainda exercem grande 

influência na diferenciação entre homens e mulheres. A criação dos filhos e as tarefas 

domésticas ainda são comumente tidas como obrigações femininas, sendo apenas exemplos 

de paradigmas que ainda precisam ser enfrentados pela sociedade. 

 Diante desse cenário, a discriminação perpetrada historicamente em relação à mulher, 

continua a ensejar a necessidade de políticas públicas e proteção legislativa que coíbam a 

discriminação entre gêneros. 

Aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional a Lei nº 11.340/06, popularmente 

conhecida como Lei Maria da Penha, tornou – se o principal instrumento legal para coibir e 

punir a violência doméstica praticada contra as mulheres do Brasil e, ganhou este nome em 
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homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, que foi uma das muitas mulheres brasileiras 

que sofreu violência doméstica.  

O professor universitário Marco Antônio Herredia Viveros, simulando um assalto, 

tentou assassinar, na época, sua esposa Maria da Penha enquanto dormia, esse fato ocorreu no 

ano de 1983, a conduta criminosa não levou a morte, contudo deixou a vítima com paraplegia 

permanente. Em outra ocasião, o acusado novamente atentou contra a vida do seu cônjuge, 

porém o modus operandi, desta vez, ao invés da utilização de arma de fogo, o meio 

empregado foi uma descarga elétrica enquanto a vítima estava no banho. 

Insatisfeita com a inércia da Justiça Brasileira, devido o tempo de tramitação da ação 

penal que perdurou cerca de 15 (quinze) anos, o acusado continuava solto sem que o Estado 

Brasileiro desse qualquer resposta, aos anseios de justiça, pelos atos ora praticados, em 1998 a 

senhora Maria da Penha denunciou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA), já estudado no capítulo anterior a 

forma de se peticionar a esta Organização Internacional. 

Em razão da denúncia, a Comissão de Direitos Humanos da OEA, recomendou ao 

Estado Brasileiro, o procedimento e a intensificação do processo de reforma destinado a evitar 

a tolerância do Estado e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica 

contra as mulheres.  

Diante da recomendação da OEA o Brasil desenvolveu um Projeto de Lei, pautado no 

art. 226, § 8º, Constituição Federal. O projeto teve início em 2002 e, em novembro de 2004 

foi encaminhado para o Congresso Nacional, tendo a Lei nº 11.340/2006, sido sancionada em 

7 de agosto de 2006. Quando o então presidente Luís Inácio Lula da Silva “Lula” sancionou a 

Lei Maria da Penha. 

A Lei é destinada a proteger as mulheres contra a violência doméstica e familiar não 

podendo ser alcançada as vítimas do sexo masculino (vítimas de violência doméstica). A 

opção do legislador é clara, a mulher que se encontra em situação de risco, esta, merece uma 

proteção especial, já que, na maioria dos casos, existe uma situação de desigualdade em 

relação ao homem, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista das relações 

domésticas, familiares e até sociais, conforme interpretação teleológica da norma. 

Enfatiza-se, inicialmente, que a lei se aplica à grande massa de mulheres que sofrem 

agressões e que não contavam, até o presente momento, com mecanismos jurídicos adequados 

para garantir os seus direitos, no que, tocante a proteção, quanto a toda forma de violência de 

gênero, que possa causar a morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou 

patrimonial.  
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Nesse passo, a Lei também considera como violência familiar, aquela ocorrida entre 

pessoas de uma mesma família, lembrando-se que a vítima deve ser sempre mulher. Neste 

caso, entende-se por família aquele conjunto de pessoas que são aparentadas, unidas por laços 

de sangue (exemplos: pai e filha; irmão e irmã; tio e sobrinha, etc.), de afinidade (exemplos: 

cunhado e cunhada, padrasto e enteada, sogro e nora, sogra e nora, etc.) ou por vontade 

expressa (exemplos: pai e filha por adoção). 

 Considera-se, ainda, violência doméstica aquela decorrente de uma relação íntima de 

afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, ainda que não morem sob 

o mesmo teto (exemplos: namorado e namorada).  

Entretanto, cabe lembrar que as relações entre vítima e agressor independem de 

orientação sexual, logo, para a Lei, é possível considerar violência doméstica a agressão 

praticada por uma mulher contra sua companheira do mesmo sexo ou namorada (vide art. 5º, 

incisos I, II, III e parágrafo único, da Lei).  

As medida protetivas previstas na Lei Maria da Penha podem ser aplicadas em favor das 

vítimas de violência domésticas, familiar ou de relacionamento íntimo, e pela fonte formal 

mediata do direito – analogia – utilizada com a finalidade de integração da lei que apresente 

pontos de semelhanças para a solução de um caso concreto, que, a princípio, não encontre no 

Ordenamento Jurídico regras específicas, com esse entendimento a juíza Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto, da Vara Criminal de Primavera do Leste (MT), determinou que um 

homem mantivesse distância mínima de 200 metros de seu ex-companheiro. O réu também 

está proibido de ter contato com a vítima por qualquer meio. 

Segundo o processo nº 6670-72.2014.811, o casal manteve um relacionamento por 

quatro anos. Com o seu fim, o autor passou a sofrer ameaças de morte e a ser perseguido. De 

acordo com ele, o réu é agressivo, possessivo e tem comportamento instável. Ao analisar o 

caso, a juíza entendeu que as medidas protetivas listadas na Lei Maria da Penha, também 

podem ser aplicadas a homossexuais. 

 

3.1. TRATAMENTO DISPENSADO AO AGRESSOR DEPOIS DA CRIAÇÃO DA 

LEI MARIA DA PENHA  

A Lei impõe um tratamento mais rigoroso, mais restaurador e ao mesmo tempo mais 

garantidor dos direitos da mulher; mais rigoroso porque a apuração, pelo menos, nos casos de 

agressões físicas, não depende mais de representação da vítima, e sim devendo a Polícia Civil 

e o Ministério Público agir para propositura da ação penal. 
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Existe a possibilidade de o agressor ser punido com uma pena privativa de liberdade 

(prisão), ainda naqueles casos que seriam mais simples como lesão corporal leve. É 

importante que se tenha consciência que o objetivo não é exclusivamente prender o agressor, 

porém esta hipótese não fica mais afastada e pode ocorrer com a vigência da Lei Maria da 

Penha. No caso de prisão em flagrante admite – se a liberdade provisória mediante fiança para 

crimes em que a pena mínima prevista não exceda 2 (dois) anos e, desde que preenchido os 

demais requisitos. 

Em casos de lesão corporal leve, por exemplo, é possível, em havendo condenação, o 

juiz conceder o sursis (suspensão condicional da pena), em que o condenado não vai para a 

cadeia e, fica com a sua pena suspensa, mediante condições, por um prazo geralmente de 2 

(dois) anos, durante o qual deve comparecer mensalmente ao Fórum, e entre elas, fica 

proibido de sair da cidade (comarca) sem a autorização prévia do Juiz, e também fica proibido 

de frequentar determinados locais, entre outros, e com a Lei Maria da Penha, o agressor pode 

ser obrigado a comparecer a programas de recuperação e reeducação. 

Não havendo a possibilidade de o agressor ser beneficiado com o sursis, nada impede 

que o condenado, possa iniciar o cumprimento da pena no regime mais brando, o regime 

aberto. Logo, observando as condições para a execução da pena uma condição especial, que é, 

o comparecimento a programas de recuperação e reeducação, neste caso, objetiva-se o não 

encarceramento e sim a reeducação e a adaptação no convívio familiar. 

 

3.2. AS MEDIDAS JUDICIAIS CRIADAS PARA PROTEGER A MULHER EM 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

A Lei criou medidas de proteção à mulher, de forma a evitar que as agressões 

continuem ou voltem a ocorrer, o tratamento foi mais rigoroso porque o legislador entende 

que a agressão à mulher é violação de Direitos Humanos e, portanto, muito grave. A mulher 

sofre não só de violência física, mas também psicológica, muitas vezes por anos, antes de 

conseguir noticiar os fatos às autoridades e, essas agressões ocorrem costumeiramente na 

frente dos filhos. O assunto é extremamente grave e já merecia há algum tempo um 

tratamento mais enérgico por parte do Poder Público no que se refere nas relações entre 

agressor versus vítima. 

O legislador estabeleceu 2 (dois) tipos de medidas protetivas de urgência, a primeira é a 

que obriga o agressor a proibição de determinadas condutas, entre as quais: a aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o mínimo de distância entre eles e o 

agressor. A segunda medida protetiva de urgência são providências garantidas por lei, às 
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vítimas de violência doméstica, que tem a finalidade de garantir a sua proteção e de sua 

família, entre as quais pode ser citada: determinar o afastamento da ofendida do lar, sem 

prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos, artigos 22 e 23 da lei 

Maria da Penha. 

Para que as medidas de proteção sejam deferidas é preciso que a vítima se desloque até 

a Delegacia e a Autoridade Policial mandará lavrar o boletim de ocorrência policial contendo 

as declarações, a Lei só exige o boletim de ocorrência policial e as declarações da vítima para 

se conceder as medidas de proteção. 

Para tanto, em benefício da urgência com que as medidas de proteção devem ser 

decretadas (em um prazo de 48 horas) e tendo em consideração a posição da mulher, 

geralmente vítima de agressões e que, por isso, merece especial proteção, bem como a 

necessidades de impedir que uma violência maior possa ocorrer, o legislador dispensou uma 

prova mais aprofundada nesta fase, para deferir as medidas de proteção. 

Uma vez concedidas as medidas de proteção - isto também não significa que o 

magistrado não poderá modificar a sua decisão – percebendo que a (s) medida (s) não está 

(ão) adequada (s) poderá altera – lá ou, se for o caso, até revogar a tutela. 

Cabe salientar que a Lei é um instrumento de proteção da mulher e não um instrumento 

de vingança, logo, caso uma falsa vítima venha fazer o registro de uma ocorrência que não 

aconteceu, atribuindo ao seu marido, companheiro, namorado ou parente uma infração penal 

que não o tenha praticado, é muito provável que seja punida pelo crime de denunciação 

caluniosa, cuja a pena pode chegar até 8 (oito) anos de reclusão (art. 339, do Código Penal 

Brasileiro). 

 

3.3. EVOLUÇÃO DAS TENDÊNCIAS CRIMINAIS DA VIOLÊNCIA CONTRA AS 

MULHERES NO ESTADO DE SÃO PAULO 

De acordo com os dados estatísticos obtidos através da home page da Coordenadoria 

Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança do Estado de São Paulo (CONSEG) - na 

aba Indicadores Criminais - dos seguintes crimes praticados contra a mulher no âmbito 

familiar. 

No crime de homicídio doloso no ano de 2015 o número de mulheres assassinadas 

foram de 85 (oitenta e cinco), no ano de 2016 foram 88 (oitenta e oito) e no ano de 2017 até 

março é de 27 (vinte e sete) vítimas da violência doméstica no Estado de São Paulo, ao longo 

desses 3 (três) anos 200 (duzentas) mulheres perderam suas vidas. Já no crime de homicídio 

culposo no ano de 2015 o número de mulheres que foram a óbito foi de 27 (vinte e sete), no 
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ano de 2016 foram 05 (cinco) e no ano de 2017 até março é de 03 (três) um total 35 (trinta e 

cinco) mulheres vítimas da violência domésticas no Estado de São Paulo. 

Por consequência, no crime de tentativa de homicídio no ano de 2015 o número de 

mulheres que quase foram mortas foi de 272 (duzentos e setenta e dois), no ano de 2016 

foram 298 (duzentos e noventa e oito) e no ano de 2017 até março é de 76 (setenta e seis) um 

total de 646 (seiscentos e quarenta e seis) mulheres que quase tiveram suas vidas ceifadas 

vítimas da violência doméstica no Estado de São Paulo, pesquisa e desenvolvimento do 

gráfico ano 2017. 

Por fim, no crime de lesão corporal dolosa no ano de 2015 o número de mulheres 

lesionadas foram de 51.331 (cinquenta e um mil trezentos e trinta um), no ano de 2016 foram 

52.336 (cinquenta e dois mil trezentos e trinta e seis) e no ano de 2017 até março é de 13.588 

(treze mil quinhentos e oitenta e oito) vítimas da violência doméstica no Estado de São Paulo, 

ao longo desses 3 (três) anos 117.255 (cento e setenta e sete mil duzentos e cinquenta e cinco) 

mulheres sofreram agressões. 

 

CONCLUSÃO 

O objetivo do presente trabalho foi analisar a  Lei nº 11.340/06, também conhecida 

como Lei Maria da Penha, abordando desde o seu surgimento, do tratamento que o agressor 

recebia do Estado antes da elaboração da Lei, e após a vigência da Lei, a decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) pôs fim a celeuma existente, já que alguns entendiam que a natureza 

jurídica da ação penal nos casos de violência doméstica, era pública condicionada e outros 

pública incondicionada. 

Nessa linha, o endurecimento das punições é algo ainda extremamente necessário, 

conforme demonstra os dados estatísticos obtidos através da home page da Coordenadoria 

Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança do Estado de São Paulo (CONSEG) de 

evolução criminal da violência doméstica e familiar contra as mulheres, pois nota-se que os 

casos registrados ao longo dos anos apresentam um crescimento, em relação ao ano anterior, e 

foi tomado por base somente 3 (três) anos como referência.  

Desse modo, verifica-se que os crimes cometidos contra as mulheres continuam em 

ascensão e é um alerta, para o que Poder Público tome medidas coercitivas para garantir a 

mulher brasileira os direitos Constitucionais e Internacionais, ora adquiridos. Assim, para 

melhor compreensão da Lei e a importância na proteção da mulher em situação de 

vulnerabilidade foi necessário realizar uma breve evolução do Direitos Humanos expondo a 

necessidade de todo ser humano ser tratado de forma justa e igualitária dentro de uma 
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sociedade organizada, de forma implícita esses direitos e garantias alcançam todas as 

mulheres.  

 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, após condenar o Estado Brasileiro 

por negligência e omissão levou à abertura de discussões neste âmbito diante da denúncia, 

recomendou a continuidade e o aprofundamento do processo reformatório do sistema 

legislativo nacional, com a finalidade de mitigar a tolerância estatal à violência doméstica 

contra a mulher no Brasil. 

Deve haver o envolvimento de vários setores, não só o judiciário e o legislativo, tanto a 

sociedade quanto o Estado têm obrigação e devem cobrar, que os agressores sejam 

responsabilizados por suas atitudes, impedindo justificativas e transposição de culpa para 

outras pessoas, espera-se que as melhorias venham a passos largos, afinal casos como o da 

senhora Maria da Penha Maia Fernandes não podem acontecer em um País que protege, 

promove e incentiva a prática dos Direitos Humanos. 
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RELAÇÕES ENTRE CULTURA ORGANIZACIONAL; CULTURA 

INFORMACIONAL E COMPETÊNCIA EM INFORMAÇAO PARA MELHORIA 

DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 

Adam Ferreira 
 

Resumo: Atualmente, vive-se em um âmbito social de grandes mudanças, modificando assim 

os valores e padrões sociais, refletindo de forma significativa no comportamento, estrutura e 

funcionamento das atividades organizacionais, que afetam diretamente a vida das pessoas e 

das empresas. Neste contexto, se torna cada vez mais importante saber lidar com as mudanças 

e ao mesmo tempo concentrar os esforços do grupo para atingir os objetivos propostos. Neste 

cenário surge o objetivo geral da presente pesquisa: Estabelecer relações entre cultura 

organizacional; cultura informacional e competência em informação para melhoria dos 

processos organizacionais. Entender este processo faz com que se compreenda as reais 

necessidades da empresa bem como de seus funcionários, contribuindo assim para a 

otimização e capacitação dos recursos humanos da organização transformando-os em 

vantagem competitiva. Esta pesquisa se define como qualitativa fazendo uso da pesquisa 

exploratória e bibliográfica. Os estudos sobre cultura organizacional vêm evoluindo, 

juntamente com a necessidade de entender cada vez mais as relações humanas bem como 

resolver os conflitos intergrupais e de autoconhecimento. Tais ações se empregadas de forma 

ética e coerente agrega benefícios para os processos organizacionais alcançando excelência no 

exercício empresarial e vantagem competitiva. 

Palavras-chave: cultura organizacional; cultura informacional; competência em informação.      

  

INTRODUÇÃO 

Atualmente, vive-se em um âmbito social de grandes mudanças, modificando assim os 

valores e padrões sociais, refletindo de forma significativa no comportamento, estrutura e 

funcionamento das atividades organizacionais, que afetam diretamente a vida das pessoas e 

das empresas. Neste contexto, se torna cada vez mais importante saber lidar com as mudanças 

e ao mesmo tempo concentrar os esforços do grupo para atingir os objetivos propostos.  

Segundo Bergman e Luckman (2004, p. 79) “As instituições, também pelo simples 

fato de existirem, devem controlar a conduta humana estabelecendo padrões previamente 

definidos, que a canalizam em uma direção por oposição às muitas outras direções que seriam 

teoricamente possíveis”. 

Modificar padrões, valores, conceitos, práticas e comportamentos são aspectos 

inerentes à condição da vida humana, e que devem ser levados em consideração pelas 

empresas, pois ao mesmo tempo em que se tem uma cultura organizacional para uniformizar 

ações, as pessoas possuem aspectos singulares que as distinguem das demais. 
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As mudanças acontecem a todo instante, por este motivo o indivíduo deve estar 

sensível a essas questões para melhor conduzir suas atividades, hoje à administração enquanto 

área do saber caminha para uma vertente cada vez mais humanística, tomando ciência de que 

o fator determinante para seu sucesso é o capital humano. Muito se fala sobre liderança e 

vantagem competitiva, fazendo com que esses termos se tornem em alta na mídia e no mundo 

dos negócios, uma preocupação que a cada dia que se passa fica mais evidente no cotidiano 

organizacional.                    

Liderar uma equipe e motivá-la em prol de um bem comum, não é uma tarefa fácil de 

realizar, pois os integrantes de um grupo possuem valores distintos um dos outros e oque é 

prioridade para um acaba não sendo para os demais, sem contar com a resistência em aderir 

novos formatos de trabalho e de comportamento. Diante destes fatos é possível afirmar que 

este é o maior desafio para um líder, ou seja, fazer com que todos os esforços vibrem com 

mesma intensidade.  

O conceito de liderança é muito abrangente e está intimamente ligado as questões de 

poder e autoridade, é possível defini-la como uma competência desenvolvida, ou seja, a 

capacidade que a pessoa possui para influenciar na vida das outras pessoas em função de 

objetivos e desejos, modificando o comportamento e provocando ações. Segundo Chiavenato 

(2004, p. 446) "A liderança é, de certa forma, um tipo de poder pessoal. Através da liderança 

uma pessoa influencia outras pessoas em função dos relacionamentos existentes [...]”. 

A liderança sempre estará presente nas relações sociais, seja em casa, na escola, na 

igreja e no grupo de colegas, sempre haverá uma pessoa que tomará decisões e outras que 

precisam ser conduzidas. 

Segundo Chiavenato (2010, p. 346) “Existe sempre um líder, aquele que influencia e 

os liderados, aqueles que são influenciados [...]”. 

O exercício da liderança se dá pelo poder que o indivíduo tem, e suas ações enquanto 

líder se forma a partir de suas características pessoais, podendo ter traços mais rígidos ou 

liberais, por este motivo é imprescindível que o líder tenha conhecimentos técnicos para 

melhor desempenhar suas funções, pois às vezes o perfil psicológico do líder não é condizente 

com oque o grupo anseia.  

Neste cenário surge o objetivo geral da presente pesquisa: Estabelecer relações entre 

cultura organizacional; cultura informacional e competência em informação para melhoria dos 

processos organizacionais. Entender este processo faz com que se compreenda as reais 

necessidades da empresa bem como de seus funcionários, contribuindo assim para a 
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otimização e capacitação dos recursos humanos da organização transformando-os em 

vantagem competitiva. 

O líder, os funcionários e a organização de modo geral devem estar em constante 

aprendizagem profissional e pessoal, não tendo aversão ao novo e estar sempre aberto ao 

diferente, características estas que agregam valor ao profissional, pois a cada dia que se passa 

presencia-se uma sociedade cada vez mais pluralista e rica de diferenças.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Cultura Organizacional 

Tradicionalmente a cultura é estabelecida por seus fundadores, e os mesmos não estão 

limitados por costumes ou ideologias anteriores e criam uma visão de como vai ser, além 

disso, os traços de personalidade influenciam no estabelecimento da cultura. Sua criação 

ocorre de três maneiras, primeiramente os fundadores só contratam pessoas que pensam de 

maneira semelhante, posteriormente doutrinam e socializam os novos funcionários e 

finalmente o comportamento dos fundadores passa a ser um modelo para a organização 

fazendo com que as pessoas se comportem de maneira similar (ROBBINS, 2005, p.381). 

A cultura organizacional, então, pode ser definida como o conjunto de valores, crenças 

e entendimentos importantes que os integrantes de uma organização têm em comum. A 

cultura oferece formas definidas de pensamento, sentimento e reação que guiam a tomada de 

decisões e outras atividades dos participantes de uma organização. (DIAS, 2008 p. 203).  

Cada organização possui sua própria cultura se tornando única e distinta, mas 

existem alguns pontos em comuns, como a tendência em se perpetuar devido ao 

pensamento semelhante que busca nas pessoas, é transmissível aos novos integrantes 

desenvolvendo sua própria identidade, influenciam no comportamento de seus 

funcionários e é aceita pela maioria de seus membros (DIAS, 2008, p.204). 

 

Segundo Srour (2005, p.211) “A cultura é aprendida, transmitida e partilhada. Não 

decorre de uma herança biológica ou genética, mas resulta de uma aprendizagem socialmente 

condicionada [...]”. A partir desta definição, extrai-se a reflexão de que as pessoas são, 

portanto produto do meio sociocultural que fazem parte e este processo é contínuo em suas 

vidas e se finaliza somente com a morte.                                                        

Depois que a cultura foi estabelecida é necessário encontrar práticas que visam mantê-

la dando ao funcionário um conjunto de experiências similares, como por exemplo, as 

técnicas de recursos humanos que moldam os colaboradores de forma que atendam as 

necessidades da empresa e consequentemente reforçam a cultura organizacional 

predominante. Essas ideais são transmitidas através do processo de seleção, atividades de 
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treinamento, planos de carreira, promoções, como meio de ajustar a cultura e as punições 

como advertências, suspensões que repudiam as praticas que afrontam ou até mesmo desafiam 

a cultura.  

Existem três forças imprescindíveis para a manutenção da cultura: processo de 

seleção, ações dos dirigentes, a socialização e seus métodos. (ROBBINS, 2005, p.382). O 

objetivo do processo de Seleção é contratar pessoas que tenham as habilidades necessárias 

para desempenhar as funções e analisar também se a mesma possui ações comportamentais e 

valores compatíveis com a organização, as ações dos Dirigentes refletem sobre a cultura e 

estabelecem normas, regras, padrões que se difundem pela organização, já a Socialização 

ajuda os funcionários se adaptarem na organização tanto no seu ingresso, mas também ao 

decorrer da sua vida profissional desempenhada no ambiente empresarial (ROBBINS, 2005, 

p.383). 

Independentemente da qualidade do processo de recrutamento e seleção, os novos 

funcionários ainda não estão totalmente doutrinados na cultura organizacional 

quando começam a trabalhar na empresa. O pior, contudo, é que eles, por não 

estarem ainda familiarizados com a cultura, podem criar problemas em relação às 

convicções e costumes vigentes na empresa. A organização precisa, por isso, ajudá-

los a se adaptar à nova cultura. Esse processo de adaptação é chamado de 

socialização. (ROBBINS, 2005 p.382, GRIFO DO AUTOR). 

 

 Como mostra os fundamentos da sociologia que o indivíduo não é um ser exato e sim 

subjetivo, produto da interação social apóia-se a idéia de conhecer a cultura organizacional 

para compreender as pessoas por meio de seus valores e comportamentos, pois quanto maior 

conhecedor das ações comportamentais mais facilidade terá na adaptação e socialização das 

pessoas na organização.  

 

2.2 Socialização Organizacional 

A socialização está associada ao desenvolvimento da criança, e os maiores 

responsáveis por este processo durante a infância é a família que ajuda a desenvolver as 

habilidades interpessoais, cognitivas e auxilia na formação da personalidade, este processo é 

composto por quatro componentes. Segundo Shinyashishiki (2002, p.167) “(a) agente: alguém 

que serve de fonte do que deve ser aprendido; (b) processo: o processo de aprendizagem; (c) 

alvo: a pessoa que está sendo socializada; (d) resultado: algo que está sendo aprendido”. Ou 

seja, a socialização tem como ponto de partida a transmissão do conhecimento, através do 

processo de aprendizado, cujo alvo é o indivíduo, pelo qual está sendo socializado e tem como 

resultado a aprendizagem, demonstradas pelas ações comportamentais (SHINYASHIKI, 

2002, p.167). 
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Conhecer este processo não ajuda apenas a difundir a cultura, também auxilia nas 

tomadas de decisões e na liderança, proporcionando aos dirigentes e aos líderes a 

capacidade de prover diretrizes e estratégias quando o ambiente precisa de novas 

respostas, já que a cultura muda com o passar do tempo. O entendimento dessas 

premissas faz a diferença na compreensão das relações humanas e possibilita uma 

visão conceitual auxiliando na atuação no mundo empresarial. 

 

2.3 Cultura Informacional 

 

Uma revisão da literatura evidenciou que o termo cultura informacional é utilizado em 

distintas áreas do conhecimento e muita das vezes aparece de formas diferentes, ou seja, ainda 

não há um consenso terminologicamente na área. Woida (2008, p.94) ressalta que “[...] existe 

mais consenso na literatura sobre oque constitui a cultura informacional do que na literatura 

sobre cultura organizacional” Esta lacuna pode ser resultado da carência de estudos que 

estabeleçam reflexões diretas sobre o tema. As autoras Woida, Oliveira e Valentim (2013, 

p.4) ressaltam “[...] constata-se que a cultura informacional é constantemente abordada de 

maneira indireta. Parte considerável sugere o assunto sem fazer uso dessa expressão.” 

Ginman (1988) define cultura informacional como a cultura em que  

 

A transformação dos recursos intelectuais é mantida a par da transformação dos 

recursos materiais. Os recursos primários para este tipo de transformação são 

diferentes tipos de conhecimento e informação. O resultado alcançado é um produto 

transformado intelectual que é necessário para as atividades material de funcionar e 

desenvolver de forma positiva (GINMAN, 1988 citado por CHOO et al, 2008, p. 

793). 

 

De acordo com Woida e Valentim (2007, p. 40), a cultura informacional pode ser 

definida como:  

Conjunto de pressupostos básicos compostos por princípios, valores, crenças, ritos e 

comportamentos positivos em relação à construção, socialização, compartilhamento 

e uso dos dados, informação e conhecimento no âmbito corporativo. 

 

2.4 Comportamento Informacional 

Comportamento informacional é a totalidade de todo comportamento humano que por 

sua vez está diretamente relacionado às fontes de informação.  

Comportamento informacional é todo comportamento humano relacionado às fontes 

e canais de informação, incluindo a busca ativa e passiva de informação e o uso da 

informação. Isso inclui a comunicação pessoal e presencial, assim como a recepção 
passiva de informação, como a que é transmitida ao público quando este assiste aos 

comerciais da televisão sem qualquer intenção específica em relação à informação 

fornecida (WILSON, 2000 apud MARTÍNEZ-SILVEIRA; ODDONE, 2007, 2007, 

p. 121). 
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O termo comportamento informacional é mais conhecido internacionalmente como 

informational behavior. Já no Brasil o comportamento informacional possui um 

direcionamento voltado ao estudo de usuário, sendo que existem estudos sobre sistemas, os 

estudos sobre comportamento informacional descrevem as fases do processo de busca de 

informação por meio das necessidades identificadas, abarcando também ações e interações de 

busca, fornecimento e uso da informação. 

Em resumo, o comportamento de uso da informação constitui-se de grupos de 

pessoas que partilham os pressupostos sobre a natureza de seu trabalho e sobre o 

papel que a informação desempenha nele; grupos de pessoas cujo trabalho está 

relacionado aos problemas caracterizados pelas dimensões que são aplicadas para 
julgar a utilidade da informação, cujo ambiente de trabalho influencia sua atitude em 

relação à informação, assim como à disponibilidade e ao valor da informação, e 

cujas percepções sobre a solução dos problemas determinam a intensidade com que 

eles buscam a informação e suas expectativas sobre as informações de que 

necessitam. Taylor sugere que o ambiente de uso da informação pode tornar-se um 

modelo generalizável, um meio produtivo de organizar, descrever e prever o 

comportamento em relação à informação de uma dada população em uma variedade 

de contextos (CHOO, 2006, p. 98). 

 

Com isso extrai-se a reflexão de que o comportamento informacional perpassa em 

torno das necessidades de busca e uso de informações e transmite por meio de seus padrões, 

modelos e costumes a identidade da cultura organizacional e informacional de um ambiente. 

 

2.5 Competência em Informação 

A competência em informação tem como objetivo desenvolver pessoas que 

transformem informação de qualidade em conhecimento para si e para todos a sua volta. 

Neste contexto de pesquisa trabalhar comportamento informacional e não trabalhar 

competência em informação torna-se impossível uma vez que a competência em informação 

fornece subsídios para um comportamento ativo de informação. 

“Competência em informação constitui-se em processo contínuo de interação e 

internalização de fundamentos conceituais, atitudinais e de habilidades específicas 

como referenciais à compreensão da informação e sua abrangência, em busca da 

fluência e das capacidades necessárias à geração do conhecimento novo e sua 

aplicabilidade ao cotidiano das pessoas e das comunidades ao longo da vida“. 

(BELLUZZO, 2005, p.50).   

 

A competência em informação proporciona ao indivíduo o uso intenso de informação 

gerando conhecimento e aproveitamento em sua totalidade. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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A pesquisa tem caráter qualitativo por seguir a linha interpretativa, propondo uma 

discussão com base na literatura específica, utilizando assim a pesquisa exploratória que tem 

como finalidade, o aprofundamento das idéias.  

Segundo Andrade (2009, p.109) “A pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo 

trabalho cientifico [...]”. É realizado também a pesquisa bibliográfica que por sua vez fornece 

subsídios necessários para conceituar o tema e estabelecer reflexões e interações de acordo 

com o objetivo em estudo e análise. Busca-se estabelecer modelagem conceitual de apoio, a 

fim de demonstrar as relações entre cultura organizacional; cultura informacional e 

competência em informação. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os estudos sobre cultura organizacional vêm evoluindo, juntamente com a necessidade 

de entender cada vez mais as relações humanas bem como resolver os conflitos intergrupais e 

de autoconhecimento. A idéia de cultura organizacional esta diretamente ligada ao conceito 

mais abrangente de cultura, pois a construção da cultura no ambiente empresarial parte do 

conhecimento já adquiridos que se misturam com os valores e interesses da organização. 

Segundo Dias (2008, p.202): “A cultura organizacional dá sentido e coesão a ação dos 

indivíduos de uma organização [...]”. 

Van Maanem (1976) define a socialização organizacional como o processo pelo qual a 

pessoa aprende valores, normas e comportamentos esperados que lhe permita participar de um 

processo contínuo durante sua carreira dentro da Organização, que vai se modificando e se 

ajustando de acordo com o passar do tempo e é por meio da socialização que a cultura é 

transmitida, partilhada e reafirmada. (SHINYASHIKI, 2002, p.174). 

A cultura informacional constitui-se em um objeto de estudos e de ação educativa e 

especializada, envolvendo um conjunto complexo e dinâmico de saberes e fazeres, cujo 

domínio é indispensável tanto ao seu desenvolvimento teórico como prático. 

O comportamento informacional juntamente com o processo de busca e uso de 

informações são temáticas de extrema importância para pesquisas na área da administração, 

uma vez que contribuem para o desempenho organizacional e auxiliam nas tomadas de 

decisão e está diretamente atrelado a cultura organizacional e informacional. 

A competência em Informação por sua vez, desenvolve habilidades e competências 

necessárias para a gestão, mediação e uso da informação de forma eficaz e inteligente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O objetivo da pesquisa foi alcançado uma vez que o mesmo se propôs a estabelecer 

relações entre cultura organizacional; cultura informacional e competência em informação. 

Neste contexto é possível afirmar que a cultura informacional está inserida na cultura 

organizacional que por sua vez está diretamente atrelada à competência em informação, que 

fornece subsídios para uma melhor atuação do indivíduo em suas atividades, e através do 

processo de socialização resulta em um comportamento ativo de informação, além de 

expressar as características e costumes de uma identidade cultural. Tais ações se empregadas 

de forma ética e coerente agrega benefícios para os processos organizacionais alcançando 

excelência no exercício empresarial e vantagem competitiva.   
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Resumo: 

A pesquisa enfrenta o problema decorrente da análise da responsabilidade dos agentes 

públicos por ato funcional feita com base na avaliação isolada de uma regra e/ou um 

princípio, sobretudo o da legalidade, sem considerar ou sem dar a devida importância ao 

princípio da boa-fé aplicado a esse ramo do Direito, tendo como referencial teórico o 

neoconstitucionalismo. Como hipótese, a pesquisa considera a possibilidade de o princípio da 

boa-fé interferir no juízo de responsabilidade de um agente público e abrandar ou afastar a 

responsabilidade dele. Espera-se, assim, solucionar falsas antinormatividades a partir de uma 

abordagem jurídica do caso específico que passa pelo espectro da boa-fé, cuja compreensão 

autoriza a avaliação da conduta conforme padrões sociais de lisura, honestidade e ética. Para 

tanto, adota-se o método hipotético-dedutivo, de modo que o princípio da boa-fé ora figura 

dedutivamente como premissa maior, ora como premissa menor em casos específicos 

estudados. O objetivo geral da pesquisa é compreender a inserção constitucional do princípio 

da boa-fé no direito administrativo e identificar a sua amplitude e limites de aplicabilidade, 

tendo como pressuposto a força normativa dos princípios constitucionais e a orientação ética 

do Estado Democrático de Direito. A justificativa do estudo decorre dos erros comuns 

praticados pela Administração Pública, carência literária, inexpressivo enfrentamento do tema 

pela Justiça, complexidade burocrática e, por fim, da baixa qualificação funcional de muitos 

agentes públicos. Dessas inquietações, sobressai o princípio da boa-fé como elemento 

conciliador entre Direito e justiça. 

Palavras-chave: Princípio da Boa-fé; Agentes públicos; Responsabilidade funcional; 

Neoconstitucionalismo.  
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RESUMO 

O projeto de pesquisa teve como objetivo discutir e estabelecer os critérios filosóficos 

sobre a diferença entre a inteligência dos humanos e a inteligência de máquinas. A cada 

dia novas tecnologias são usadas para auxiliar e substituir funções dos seres humanos. 

Algumas destas funções, antes consideradas características exclusivamente humanas, 

como a inteligência, estão sendo ampliadas para diversas máquinas. A pesquisa 

estabeleceu critérios conceituais para a inteligência, tomando por base a calculadora 

construída pelo filósofo e cientista Blaise Pascal, que era capaz de fazer cálculos 

complexos. Concluímos que a máquina de Pascal modificou a forma como pensamos a 

interface entre homem e máquina, abrindo a possibilidade de instrumentos mecânicos, 

analógicos e digitais realizarem tarefas independentes do comando humano. Como 

resultado prático, a construção de uma réplica da calculadora pode server como objeto 

educacional para uso de professores de matemática e de filosofia. A fabricação de uma 

réplica da máquina pode auxiliar pedagogicamente os educandos do ensino 

fundamental, que estão aprendendo a fazer contas, de maneira lúdica e explicativa que 

ilustra o modo pelo qual o raciocínio aritmético se realiza. Além disso, a réplica pode 

servir de parâmetro e contextualização para os conteúdos abstratos da matemática. 

 

Palavras-chave: Máquina de Pascal; Inteligência Artificial; Racionalidade; Aritmética.
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CALEIDOSCÓPIO DA BIOTECNOLOGIA 

 

Ana Carolina da Silva Oliveira 

Larissa Priscilla Passos Junqueira Reis Bareato 

 

RESUMO 

Propriedade intelectual e a tutela jurídica da biotecnologia, é um tema de grande abrangência 

prática, apesar de pouco discutido, tendo reflexos na economia brasileira, podendo ser uma 

forma de crescimento sustentável para a agricultura. Procura-se fundamentar o debate sobre a 

biotecnologia sob a luz da dogmática jurídica, por base distintas áreas do direito, como, por 

exemplo, Direito Civil, Direito Econômico, Direito Ambiental e Direito Comercial. 

Fundamentando também com base em conteúdos oriundos de documentos legislativos, em 

sua maioria.Apesar de o Brasil ser um país com enorme biodiversidade ela tampouco é 

aproveitada para crescimento próprio. Questões sobre o patenteamento ou o uso da proteção 

de cultivares deveriam ser mais discutidas no meio acadêmico, pois trata-se de uma vertente 

que mostra exatamente como a proteção jurídica pode colaborar com todos outros meios, 

como a agricultura, a economia, as pesquisas e o crescimento do país. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Intelectual, Biotecnologia, Patentes, Cultivares, 

Economia, Agricultura 
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SERVIÇO SOCIAL, TRABALHO E SAÚDE PRIVADA: DETERMINAÇÕES DO 

PROJETO ÉTICO POLÍTICO PROFISSIONAL 

                  Autor: Ana Lídia Fiuza da Silva Avilla 

O trabalho tem como objetivo apresentar o resultado do estudo sobre as atribuições e as 

principais características do trabalho dos assistentes sociais em hospitais privados. Sua 

relevância tem como determinante a busca por apreender caminhos para a defesa de uma 

política de saúde para o trabalhador de qualidade e estimular os trabalhadoresna luta pelo SUS 

como direito. Para além, tem como finalidade indicar novas possibilidades de respostas 

profissionais aos problemas do cotidiano no campo de atuação em questão. Principalmente, 

por tratar-se de um dos desafios do serviço social na atualidade que com base em Iamamoto 

(2012), é implementar  o projeto ético-político profissional. Trata-se de uma pesquisa 

exploratória e qualitativa que utilizou a seguinte metodologia: pesquisa de campo com 

entrevistas semiestruturadas e revisão bibliográfica. A compreensão do objeto de estudo 

apreendeu o processo histórico e social que foi construído na área em questão. Na análise de 

resultados, constatou-se que as tensões do cotidiano de trabalho desses profissionais 

perpassam sobre a determinação do trabalho abstrato e que essas tensões são comuns tanto no 

sistema público quanto no sistema privado de saúde. E que existem particularidades nas 

características do trabalho que se remetem ao âmbito do privado, até mesmo por se tratar de 

um espaço extremamente contraditório para atuação. Portanto, a pesquisa buscou trazer 

contribuições para melhorar o trabalho do assistente social, objetivando ganhos para toda a 

população. 

Palavras-chave: Trabalho; Serviço Social; Saúde. 
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REGULAÇÃO BRASILEIRA SOBRE A INFLUÊNCIA DAS EMPRESAS 

NO PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO INDIVÍDUO: ANÁLISE 

SEGUNDO A TEORIA CRÍTICA DE MARX HORKHEIMER 

 

Anderson Nogueira Oliveira 

Doutorando em Direito pela PUC-SP e Professor de Direito pela Uninove  

 

Ana Maria Alves Pereira 

Graduada em Direito pela Uninove 

 

Alex Santos de Oliveira  

Graduado em Direito pela Uninove 

 

Trata-se de um estudo que visa analisar as normas jurídicas do Brasil sobre o poder de 

influência das empresas no processo de emancipação do indivíduo. Assim, possui como 

marco a concepção da Teoria Crítica do pensador Marx Horkheimer, vinculado a Escola de 

Frankfurt (fundada no ano 1923 na Alemanha com base no pensamento neomarxista), que 

realizava estudos sobre a indústria cultural, bem como toda influência das empresas no 

mercado artístico que propiciou o distanciamento da arte crítica à população. Para tanto, como 

problemática da pesquisa, surge a seguinte questão: teria o Brasil regulação jurídica adequada 

sobre a influência das empresas na educação cultural da população? Para isso, adota-se o 

método hipotético-dedutivo, com base nas leituras bibliográficas, legislação, além de dados 

oficiais. Nesta toada, como hipótese inicial, verifica-se que atualmente no Brasil existem 

normas jurídicas como a Lei Rouanet que fortalecem o poder econômico das empresas sobre 

projetos culturais. Embora, percebem-se alguns esforços na regulação mais eficiente sobre o 

poder das empresas, tais como: I - Projeto de Lei nº 93/2014 (Procultura) enviado ao 

congresso nacional pelo governo Lula; II - Declaração de Princípios sobre a Liberdade de 

Expressão, aprovada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; sendo que ambas 

as normas propagam a transparência e tenta distribuir de forma mais igualitária os recursos 

aos projetos artísticos que realmente precisam ser incentivados. Contudo, percebe-se que as 

normas existentes no Brasil ainda não são suficientes para a regulamentação da indústria 

cultural. 
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MOCKUMENTARY: O FALSO DOCUMENTÁRIO NA NARRATIVA SERIADA 

CONTEMPORÂNEA 

 

Carlos Guilherme Vogel do Amaral Filho 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

O mockumentary talvez seja o mais bem humorado dos gêneros cinematográficos. Por ser um 

híbrido do documentário e da ficção, ao recriar a realidade e abordar essa recriação como um 

retrato do real, assim como fazem os documentários, o mockumentary se torna irônico, 

debochado, sendo possivelmente esse o grande vínculo que estabelece com o público. A 

narrativa seriada contemporânea, seja televisiva ou por disponibilizada em plataformas on 

demand, tem se utilizado de forma cada vez mais constante, de elementos característicos da 

linguagem cinematográfica. O presente artigo aborda a utilização do falso documentário na 

narrativa seriada, identificado as séries como as que mais buscam a influência deste gênero 

derivado do documentário. Entre os autores estudados estão Bill Nichols, Cristina Formenti, 

Craig Hight e o documentarista Patricio Guzman. Entre as séries analisadas, estão Modern 

Family e Parks and Recreation.  
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DIVULGAÇÃO DE MATEMÁTICA: ENTRETEMPOS  

 

 

Carol Gama  

Labjor- Unicamp 

 
Se a emergência da divulgação científica é latente, a da matemática está entre as de maior 

complexidade. Expressões, por vezes pejorativas, intrínsecas aos discursos acerca da 

matemática demandam reflexões sobre o papel da Divulgação Científica. A matemática 

encabeça a lista das áreas não afeitas pela sociedade. Contudo, a sua impopularidade e as 

inquietudes que dela advêm não são características da contemporaneidade. Em séculos 

passados, ações eram desenvolvidas com o objetivo de trazer à tona temáticas ligadas à 

matemática, seja como apresentação de pesquisas e estudos desenvolvidos, seja para mostrar 

os feitos, as descobertas. A matemática figurava nos gabinetes de curiosidade dos séculos 

XVI-XVII; o matemático Robert Record, no século XVI, escrevia livros de aritmética em 

inglês, quando a produção era em latim ou grego para um público seleto. No cenário recente, 

houve um boom na produção de livros e de objetos para espaços expositivos. Nas últimas 

décadas o tema “divulgação de matemática” ganhou um relativo debate, inclusive entre a 

comunidade científica, mas com uma expressão ainda pequena. Mas a divulgação de 

matemática precisa, antes, se tornar objeto de estudo. No Brasil, as pesquisas na área são 

rarefeitas. Nos próximos dois anos, o Brasil terá o Biênio da Matemática e o momento atual é 

importante para propor discussões sobre a área, para trazer à tona um tema que, se não 

ocultado ou adormecido, aparentemente não está elencado nas extensas pautas de estudos e 

debates da divulgação científica.  
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O RELÓGIO E O VENTO: UM ESTUDO SOBRE AS RELAÇÕES DA CRIANÇA 

COM O TEMPO 

Caroline Trapp de Queiroz 

 

RESUMO 

Esse artigo tem por objetivo colocar em discussão as ideias de tempo das crianças, partindo 

dos resultados de uma pesquisa de mestrado que se propôs a conhecer que sentidos elas 

criavam no processo de construção e desconstrução desse conceito. A ideia é, portanto, 

refletir, com a ajuda da ciência e da arte, sobre os elementos trazidos durante os encontros 

para caracterizar o que esse tempo era, na fala das crianças, ou seja: relógio e vento. Como 

metodologia para a realização da pesquisa, fez-se a opção pelo diálogo, provocado a partir do 

uso de recursos materiais, como imagens e objetos, e imateriais, como a elaboração de 

perguntas, de situações hipotéticas e o uso da imaginação para suscitar deslocamentos no 

tempo e no espaço. Vale destacar que a ideia para as conversas não foi fornecer uma resposta 

capaz de dar conta das muitas questões que envolvem a reflexão sobre o tempo, mas sim 

compartilhar com as crianças as perguntas possíveis de se fazer no interior desse diálogo. Nos 

ajudam na discussão aqui proposta, em especial, autores Norbert Elias, Angela Pohlmann, 

Mikhail Bakhtin, Caetano Veloso e Erico Veríssimo. 
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SISTEMA DA AUTOCOMPOSIÇÃO NO CPC/15 

 

Danielle Giacomelli de Almeida 
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A Lei 13.105/15  popularmente conhecida como Novo Código de Processo Civil, trouxe 

diversas inovações processuais ao direito brasileiro. Dentre essas novidades, destaca-se a 

regulamentação e valorização da Mediação e Conciliação, positivadas no artigo 334 deste 

código e que passaram a integrar o rito processual. Tendo em vista a morosidade da Justiça 

brasileira, surgiu-se do sistema multiportas a autocomposição como um meio de solução da 

lide entre as partes, sendo que esta alternativa dispensaria (em tese)  uma movimentação da 

máquina estatal,como sempre demandou o sistema comum da heterotutela. Diante de tal 

exposição, verifica-se que a inovação trazida pelo CPC/15 relacionada à regulamentação e 

valorização das Câmaras de Mediação e Conciliação é pertinente ao contexto da justiça 

brasileira. Porém, quando verifica-se a utilização dessas ferramentas na prática, percebe-se 

que parte dessa inovação é utopia por parte do legislador. Essa conclusão decorre do fato de 

que iniciada a fase postulatória, se nenhuma hipótese de não realização da conciliação ou 

mediação, do artigo 334,parágrafo quarto, incisos I e II, não se encaixar ao caso concreto, a 

audiência é marcada. No entanto, constata-se uma demora do momento que o autor ajuíza sua 

ação até a data marcada para essa audiência de conciliação ou mediação. Logo, durante esse 

lapso temporal até que se realize a audiência, os atos processuais in casu ficam totalmente 

parados. Diante de tais circunstâncias, verifica-se a importância de um estudo mais detalhado 

a ser feito, a fim de averiguar se a inovação supracitada abrangida pelo Código de Processo 

Civil de 2015, esta em desacordo aos princípios da Duração razoável do processo e  economia 

processual. 
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CÂNHAMO: UM RECURSO ECONOMICAMENTE SUSTENTÁVEL 

Eline Matos Reis 

Marina Amaral Nascimento 

Resumo  

O cânhamo - uma variedade da planta Cannabis, é utilizado pela humanidade há milhares de 

anos, porém tornou-se ilegal no século XX. Essa planta é matéria-prima para mais de 25.000 

produtos em diversos setores, como alimentícios, têxteis, farmacêuticos, cosméticos, entre 

outros. Esse artigo propõe elaborar uma revisão de literatura para observar os benefícios 

sustentáveis e econômicos do cânhamo em relação aos seus substitutos diretos, assim como, 

expor os resultados positivos da produção industrial do cânhamo nos EUA, Canadá e  Europa, 

onde a planta é legalizada. Dessa forma, visa-se também quantificar o potencial desse 

mercado multibilionário que tem se expandido em diversas partes do mundo. O arcabouço 

teórico está centrado em uma alternativa ecossocialista, tendo o cânhamo como uma “nova” 

matéria-prima industrial de vantagens ecológicas sobre seus substitutos naturais como o 

eucalipto e o algodão. Além disso, as sementes e o óleo da planta se destacam pelo seu 

potencial no setor alimentício, sustentado por grande valor nutricional e mineral. O artigo 

embasa sua teoria em autores ecomarxistas como John Bellamy Foster, Michael Löwy e 

James O’Connor, assim como dados e textos de órgãos e instituições oficiais das regiões 

citadas. Atualmente, os debates sobre a legalização da planta tem se intensificado, 

consequência dos benéficos da regulamentação nos países centrais. Com isso, fica evidente 

que o maior desafio para melhor aproveitamento do cânhamo encontra-se em barreiras legais. 

Palavras-chave: Cânhamo, Cannabis, sustentabilidade, produção industrial, mercado 

produtivo do cânhamo. 
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A REFORMA TRABALHISTA E O DESMONTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

BRASILEIRA 

 

Elisangela Volpe dos Santos 

 

A história dos sindicatos no Brasil começa no século XIX, com o começo do trabalho 

assalariado, e a partir do crescimento e organização do movimento trabalhista, as pautas 

passaram a ter mais força na sociedade e os sindicatos foram aprimorando o seu sistema 

organizativo. É importante fazer esse resgate do surgimento do sindicalismo no Brasil já que 

o mesmo está intrinsecamente ligado ao papel da justiça do trabalho no país. Sem os 

sindicatos, o Direito do Trabalho não teria o perfil que tem hoje, que além da proteção aos 

trabalhadores e trabalhadoras, busca alcançar a equidade nas relações, sempre buscando a 

proteção dos direitos reservados na Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943. Um dos 

papéis que a reforma trabalhista apresentada para os dias de hoje visa cumprir é o 

enfraquecimento dos sindicatos, sugerindo que as negociações trabalhistas sejam feitas entre o 

empregado e seus respectivos empregadores, esse ponto da reforma não só cumprirá um papel 

de desarticulação sindical em todo país mas também dará início ao desmonte da justiça do 

trabalho no Brasil, ignorando toda a trajetória e papel da justiça trabalhista. O objetivo deste 

artigo é mostrar a relação do enfraquecimento dos sindicatos através da reforma trabalhista 

com a possibilidade de um futuro desmonte da justiça do trabalho, já que o primeiro está 

ligado ao fortalecimento do segundo, fazendo um breve apanhado histórico sobre a conquista 

dos direitos trabalhistas com as movimentações dos sindicatos no país.  
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NOVAS FORMAS DE ENERGIA E OS RISCOS AMBIENTAIS: O GÁS DE XISTO 

OBTIDO PELO FRACKING E O MEIO AMBIENTE. 

 

Frederico Augusto Brugnara  

 Maraluce Maria Custódio 

 

Resumo:  

A exploração do gás de xisto, por meio do fraturamento hidráulico (fracking), em escala 

global, tem provocado uma série de discussões em todo o mundo, devido a necessidade de 

ampliação de energia. Seus impactos, entretanto, ainda são desconhecidos de maneira que é 

proibido em estados americanos, como Nova Iorque e países europeus, como a França, 

aplicando assim o Princípio da Precaução. No Brasil, estimativas da Agência Internacional de 

Energia dão conta de reservas recuperáveis de 6.9 trilhões de m³ de gás e 5.3 bilhões de barris 

de óleo leve de xisto, em pelo menos três bacias sedimentares, o que coloca o país na 10° 

posição da lista de países com maiores reservas nacionais de gás não-convencional. Em 2016, 

o Governador do Estado do Paraná sancionou a Lei 873/2015, que dispõe sobre o 

licenciamento do fracking no Estado e proíbe, pelos próximos 10 anos, o estudo e a extração 

de gás por intermédio deste processo. Neste sentido, este trabalho, tendo como marco teórico 

o Princípio da Precaução conceituado pela Secretaria de Saúde do Estado de Nova Iorque em 

relatório próprio sobre a extração de gás de xisto e por procedimento metodológico, o método 

indutivo, pretende-se discutir os riscos potenciais causados ao meio ambiente pelo 

fraturamento hidráulico e termina por demonstrar a necessidade da criação de um marco 

regulatório comum para a técnica no país. 
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OS REFLEXOS SOCIAIS POSITIVOS DA ENERGIA EÓLICA PARA O BEM-

ESTAR DA SOCIEDADE 

 

Carolina Carneiro Lima  

Resumo: 

 

O estudo mostra que o ser humano é gregário por natureza e desde os primórdios reúne-se em 

sociedade. No seu curso evolutivo e civilizatório passou por diversas fases, como as 

revoluções neolítica e a industrial. A principal, entretanto, para esta pesquisa é a revolução 

tecnológica, pela qual a produção de energia, sobretudo a eletricidade, mostra a importância 

da ciência na qualidade de vida e nos contornos da vida em sociedade. Assim, objetiva-se 

analisar as externalidades positivas da instalação de parques eólicos para a comunidade local 

e os impactos favoráveis na transmissão e distribuição desta energia, denominada mais limpa, 

para toda a sociedade. O marco teórico adotado é o desenvolvimento sustentável, 

precisamente por meio de um dos pilares descritos por Ignacy Sachs, a relevância social, 

dentro do contexto sincrônico e diacrônico, previsto na Constituição da República. O método 

é o analítico-dedutivo, predominando o viés qualitativo, por meio de pesquisas bibliográficas 

e normativas, para responder ao problema que tem seu cerne na seguinte indagação: quais os 

benefícios do uso da energia eólica, oriunda de fonte renovável, para potencializar o 

desenvolvimento social? A hipótese aventada indica que a produção de energia pela força dos 

ventos propicia crescimento econômico, acesso a bens de consumo, melhoria da qualidade de 

vida, regularização fundiária das propriedades, avanço tecnológico e aumento no nível de 

escolaridade da região em que é implantada. 

 

Palavras-chave: energia eólica; impactos sociais positivos; bem-estar; eletricidade; revolução 

tecnológica. 
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O (NÃO) LUGAR DO BRASIL NO CONSTITUCIONALISMO DE LUÍS ROBERTO 

BARROSO 

 

João Pedro Pacheco Chaves 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

RESUMO:  

Esta proposta de trabalho se inscreve em pesquisa em que busco examinar como 

constitucionalistas brasileiros tratam a realidade nacional em suas teorias. Neste contexto, este 

trabalho busca analisar a adoção do pensamento político de Raymundo Faoro pelo 

constitucionalismo de Luís Roberto Barroso. A obra do primeiro, classificado pelo segundo 

como “o grande pensador do Brasil”, é marcada pela ideia de atraso permanente. A obra do 

segundo tem a pretensão de fundar um novo constitucionalismo, intitulado 

“constitucionalismo de efetividade”. Barroso utiliza como “fonte histórica” de sua teoria as 

teses de Faoro sobre a formação política do Brasil para defender que a Constituição de 1988 é 

um possível ponto de inflexão diante de nosso permanente atraso. Nesse sentido, no presente 

trabalho busco investigar como se dá a apropriação da obra de Faoro no âmbito do 

constitucionalismo de Barroso. A hipótese é que o constitucionalista se apropria de maneira 

não reflexiva das teses do pensador político, o que acarreta uma problemática análise da 

realidade brasileira. Uma hipótese consequente é que Barroso, enquanto leitor de Faoro e 

signatário das teses do patrimonialismo e do estamento burocrático, acaba por relegar a 

história e a realidade nacional a um “não lugar”, a partir da ideia da excepcionalidade de 

nossa formação social, política e jurídica em relação a países centrais. Ao final, tentarei 

refletir, ainda que de forma preliminar, sobre como esse “constitucionalismo faoriano” de 

Barroso contribui negativamente para a compreensão de aspectos jurídicos, políticos e sociais 

da realidade brasileira. 
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A PROTEÇÃO DA PAISAGEM SOB A ÓTICA DO GERENCIAMENTO DOS 

RISCOS DE DESASTRES 

Larissa Carolina Vieira de Freitas 

Maraluce Maria Custódio 

 

A Lei 12.608/2012 tem um viés transformador no que tange ao direito dos desastres no Brasil. 

A legislação apresenta mudanças radicais no sentido do gerenciamento dos riscos de desastres 

no país, ao introduzir uma lógica de prevenção aos eventos adversos como principal 

protagonista do ciclo de gestão de desastres. Em seu artigo 42B apresenta a necessidade de 

medidas próprias que garantam proteção ao patrimônio histórico e cultural e por analogia e 

interpretação da lei como um todo da proteção da paisagem. Nesse sentido, paisagem é a parte 

do território, tal como é apreendida pela população, cujo caráter resulta da interação de fatores 

naturais e/ou humanos. Assim, esse trabalho pretende demonstrar que mesmo que não seja 

dito expressamente na lei 12.608/2012 a necessidade de compreensão da paisagem, ela está 

em seu contexto e para tanto far-se-á a análise do que seja paisagem e dos elementos de 

proteção da paisagem em caso de desastres e o gerenciamento prévio para que estes não 

causem efeitos irreparáveis a ela. Para tanto, será utilizado o método jurídico-teórico por meio 

do raciocínio dedutivo na análise da legislação específica, de doutrinas, jurisprudências, além 

de artigos científicos. Tendo por marco teórico o conceito de paisagem da Convenção de 

paisagem europeia de 2000.  Concluiu-se com esse trabalho que a paisagem é um elemento de 

proteção da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e que deve ser considerado na hora 

do planejamento realizado pelos entes públicos para evitar desastres. 
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1ª CONFECOM: ANÁLISE DO DESENHO INSTITUCIONAL E 

RECOMENDAÇÕES FINAIS DA CONFERÊNCIA 

 

Luana Meneguelli Bonone, UFRJ – luanabonone@gmail.com 

 

Este estudo parte da observação da 1ª Conferência de Comunicação (Confecom). Convocada 

com um desenho institucional restritivo à aprovação de propostas polêmicas, a conferência 

conseguiu produzir alto grau de consenso. Assim, a questão instigadora do presente estudo é 

entender o contexto em que as articulações entre os atores dos segmentos de uma conferência 

podem extrapolar seu desenho institucional, promovendo um processo democrático mais 

amplo que o originalmente proposto. Para cumprir tal objetivo, apresenta-se um histórico do 

debate sobre democracia participativa e a respeito das conferências de políticas públicas no 

Brasil, especialmente a partir de Boaventura Sousa Santos, Leonardo Avritzer e Viviane 

Petinelli; discorre-se sobre o contexto político de realização da 1ª Confecom e seu desenho 

institucional. Além disso, analisa-se o conteúdo das recomendações aprovadas se demonstra 

se e em que medida os atores públicos e societais influenciaram-no, tendo como referência a 

taxa de convergência proposta por Marcos Dantas. Ao final, compara-se os resultados 

encontrados com o desenho institucional e se problematiza essa relação. A principal 

conclusão é que o processo de articulação entre os atores representantes de diferentes 

segmentos na 1ª Confecom extrapolou suas próprias regras – ainda que não as tenha 

contrariado – e assim permitiu um resultado mais democrático do que o desenho institucional 

possibilitava, dado que o contexto da conferência, de busca por convergência, demonstrou-se 

bastante diferente do inicialmente previsto, que seria de acirramento das posições. 
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VALORES ORGANIZACIONAIS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UMA 

PROPOSTA DE ANÁLISE SOB A ÓTICA QUANTITATIVA 

 

Autores: Lucas Tadeu Alves Pereira / Antônio Del Maestro Filho 

RESUMO 

 

Este artigo teve como objetivo analisar e apresentar a relação entre valores organizacionais 

(VO) e qualidade de vida no trabalho (QVT) a partir de pesquisa do tipo survey realizada com 

uma amostra de diferentes grupos de profissionais, representados por alunos regularmente 

matriculados em cursos de mestrado em administração, oferecidos por instituições de ensino 

superior no estado de Minas Gerais. Construiu-se então um modelo hipotético, que teve como 

fundamentação teórica para estudo do construto denominado “valores organizacionais”, o 

modelo denominado Inventário de Valores Organizacionais (IVO), desenvolvido por Tamayo 

e Gondim (1996). No que se refere à Qualidade de Vida no Trabalho, utilizou-se os princípios 

do modelo desenvolvido por Hackman e Oldham (1975). Para a análise deste construto 

utilizou-se a tradicional escala Job Diagnostic Survey (JDS), também elaborada pelos mesmos 

autores e aplicada sob a forma de um questionário estruturado. Os resultados demonstraram 

que a Hierarquia obteve a maior média, enquanto que Igualitarismo a menor para a 

preservação dos Valores Organizacionais. Ao analisar a confiabilidade do construto 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), verificou-se a presença de resultados abaixo do ponto 

de corte, para a maioria dos indicadores, exceto Satisfação no Trabalho e Variedade de 

Habilidades. 
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ENSAIO SOBRE PODER, DOMINAÇÃO, ESTRATÉGIAS DOS CORONÉIS E AS 

TÁTICAS DOS SUJEITOS NO ROMANCE TERRAS DO SEM FIM   

 

Lucivânia Nascimento dos Santos* 

*Estudante do mestrado em Estado e Sociedade da UFSB – Universidade Federal do Sul da 

Bahia 

 

RESUMO: 

Este ensaio é resultado de uma pesquisa feita por mim durante um quadrimestre do curso de 

Mestrado em Estado e Sociedade da Universidade Federal do Sul da Bahia, onde estudei a 

sociologia compreensiva de Weber e conceitos de táticas e estratégias de Certeau. Discuto 

neste ensaio sobre os conceitos de poder, dominação e disciplina, identifico quais os tipos de 

dominação predominantes no processo de construção da identidade itabunense, dialogando 

com Terras do Sem Fim, de Jorge Amado, bem como abordo sobre estratégias dos sujeitos 

que exercem dominação no município de Itabuna e as táticas desenvolvidas e utilizadas pelos 

dominados nesta estrutura social, política e econômica. Identifiquei dois tipos de dominação 

que caracterizam as relações sociais na formação do município de Itabuna, desde quando era 

Tabocas e Ferradas e após sua emancipação. 

 

Palavras-chaves: Coronéis. Dominação. Táticas. Estratégias.  
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40 ANOS APÓS “SOBRE O ÓBVIO”, O QUE É EVIDENTE? 

 

 

Marcio José Silva 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

RESUMO 

 

Essa pesquisa é fruto de pesquisa científica no Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Arte e História da Cultura junto com a Faculdade de Direito, ambos na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Em 1977 Darcy Ribeiro ofereceu denunciou que “a crise 

educacional do Brasil da qual tanto se fala, não é uma crise, é um programa. Um programa em 

curso, cujos frutos, amanhã, falarão por si mesmos.”. Após 40 anos vemos essa realidade. A 

produção científica, a ciência e o direito de saber, tido por social na Constituição Federal 

(1988) segue a lógica constante do Direito: a retórica, nunca a dialética. Há no Brasil um ciclo 

de atraso técnico científico, com graves impactos sociais e, consequentemente pobreza, não 

por falta de habilidades ou habilitados, mas pela ideologia de Estado voltada à produção 

riquezas educacionais de e para uma oligarquia colonial e miséria para o povo como um todo. 

Portanto, é intenção da pesquisa identificar o calculado desmantelamento educacional 

ocorrido desde o regime de 1964, com retrocessos o auge após o governo ilegítimo que 

assumiu o país em 2016, sempre excluindo paulatinamente milhões, privilegiando poucos e 

colhendo como frutos uma sociedade desordenada pela injustiça social, desigualdade e 

pobreza. São os excluídos no nosso interior. 

 

Palavras-chave: Educação; Direito Social; Exclusão; Ideologia. 
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A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E OS ACORDOS DE 

COOPERAÇÃO NA LEI 13.019/14 SOB UMA PERSPECTIVA DA 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E DA CIDADANIA ATIVA. 

 

Mariana Chaves Fernandes Costa 

Faculdade de Direito Milton Campos 

 

Levando em consideração que a Lei 13.019/14 definiu instrumentos para a participação 

ativa da sociedade civil organizada e que a Constituição Federal impõe à coletividade 

deveres sociais, como é possível promover a participação da sociedade civil organizada 

para proteção e preservação de interesses coletivos? É possível promover a participação 

da sociedade civil criando-se métodos de apresentação de “Manifestação de Interesse 

Social”, art. 18 a 20 da Lei 13.019/14. Também, ao se criar um procedimento 

simplificado para firmar parcerias através de acordos de cooperação. Os conceitos 

necessários à pesquisa - democracia participativa ativa, cidadania proativa, 

manifestação de interesse social e acordo de cooperação - serão obtidos na doutrina e na 

legislação. Para testar os resultados apresentados pela pesquisa teórica será necessária 

pesquisa de campo tendo por objeto de análise as organizações sociais com o intuito de 

verificar se o modelo proposto promoveria maior participação democrática ativa. Ou 

seja, a pesquisa empírica, por formulários, visa o levantamento de dados sobre a 

promoção da participação ativa da sociedade civil organizada. Objetiva-se, assim, 

analisar a possibilidade, diante dos conceitos apresentados, de promover a participação 

ativa da sociedade civil organizada ao facilitar e criar métodos de apresentação de 

“manifestação de interesse social” e de um método simplificado para se firmar parcerias 

através de acordos de cooperação. Há relevância no estudo, pois, procura-se verificar a 

possibilidade de engajamento social ativo, fomentando a discussão dos deveres da 

sociedade na participação ativa na democracia, buscando, de alguma forma reduzir, a 

visão paternalista que se tem do Poder Público. 

 

Palavras-chave: Cidadania proativa; Democracia participativa; Acordo de Cooperação.
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MULHERES INDÍGENAS EM BOA VISTA: AS FLORES NASCEM NO 

ASFALTO 

Mávera T. Santos¹ UFRR 

   Maxim Repetto² UFRR 

 

¹ Graduada em História pela Universidade Federal de Roraima – UFRR; Mestranda do 

Programa em Pós Graduação Sociedade e Fronteiras- PPGSOF- UFRR  

 ² Profº Drº Em Antropologia Social- UFRR 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho trás uma reflexão sobre as mulheres indígenas em contexto urbano 

localizado na cidade de Boa Vista- RR. A pesquisa foi realizada entre 2015/ 2016 com 

mulheres Macuxi e Wapichana da organização dos índios da cidade – ODIC, e com 

algumas mulheres que não fazem parte da organização. Levantamentos bibliográficos, 

leituras, entrevistas e a observação participante contribuíram para reflexão e realização 

desta pesquisa com mulheres em contexto urbano, que visou contribuir com os estudos 

das mulheres indígenas na Amazônia. Os estudos de gênero numa perspectiva latino 

americana, baseada nas relações sociais que diferenciam o masculino do feminino na 

Amazônia, contribuíram e nos permitiram um levantamento histórico das mulheres que 

vieram da comunidade para a cidade, e se estabeleceram nos bairros em Boa Vista, 

tendo em vista a analise da condição feminina na cidade, percebendo a diferença das 

indígenas de outras mulheres, tento em foco a condição social e econômica.  

 

Palavras- chave: Gênero. Mulheres indígenas. Povos indígenas em contexto Urbano. 
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ETNICIDADE EDUCACIONAL DO PATRIMÔNIO DE CANUDOS, 

BA 

 

 

LIMA, Naiane Costa de Jesus Santos 

 Universidade do Estado da Bahia 
 

O objetivo deste artigo é discutir sobre as possíveis dificuldades observadas para a 

conservação e preservação patrimonial arqueológica de um dos sítios arqueológicos do 

Parque Estadual de Canudos, o Vale da Morte, localizado na região da Caatinga, no 

estado da Bahia. Nossa finalidade é refletir sobre a importância desses bens materiais 

para a nossa história, ou seja, nossos ancestrais dialogando com a humanidade 

contemporânea. Contudo, problemas sociais e políticos regem as dificuldades na 

proteção dos achados arqueológicos, sem considerar que alguns sítios estão em 

propriedades privadas e, na maioria das vezes, existe certa resistência dos proprietários, 

pois são poucos os que compreendem realmente a necessidade de preservação. 

Teoricamente, nosso artigo baseia-se na obra de Luiz Paulo Almeida Neiva (2002), em 

trabalhos de pesquisa publicados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN e em outros estudos que corroboram tais ideias.  

 

Palavras-chave: Preservação; Patrimônio; Sítios. 
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A CONSTRUÇÃO DE UM TIPO IDEAL: PARA ALÉM DA DISTINÇÃO ENTRE USO 

E TRÁFICO DE DROGAS 

 Pedro Machado de Melo Romano 

 

Resumo 

Trata-se de pesquisa relacionada à formação de um “tipo ideal” de traficante, composto 

por elementos tipicamente sociais, que podem se sobrepor às categorias jurídicas 

existentes para a distinção entre uso e tráfico de drogas no momento da aplicação do 

flagrante delito. Vislumbra-se que a construção dessa tipologia envolva as seguintes 

variáveis: sexo, idade, estado civil, profissão e moradia, sendo que o “tipo ideal” de 

traficante seria formado por homens, jovens (entre 18 a 30 anos), solteiros, ocupantes de 

profissões marginalizadas ou desempregados, e moradores de periferia. Esse “tipo 

ideal” pode se tornar o principal mecanismo de seleção de acusados de tráfico, a partir 

de uma prisão em flagrante, e pode tornar irrelevante a diferenciação jurídica entre 

usuários e traficantes. Tal cenário pode atuar produzindo relações entre polícia e 

suspeitos que demandem uma explicação criminológica relacionada à teoria do labeling 

approach, de modo que pode propiciar também o desenho para que se vislumbre acerca 

de uma foucaultiana “gestão diferenciada de ilegalismos”. A partir destas considerações, 

indaga-se se existe ou nâo no contexto do flagrante delito por tráfico de drogas a 

configuração de uma “sujeição criminal”, em que suspeitos estariam sendo selecionados 

em virtude dos elementos sociais que os caracterizam, e não em virtude da transgressão 

que cometeram. A utilização da “forma jurídica” do flagrante delito como instrumento 

para a “sujeição criminal”, mediante a utilização instrumental de um “tipo ideal” de 

traficante, indica para a possibilidade do surgimento de uma nova forma de prisão 

sumária quando da repressão às drogas, norteada por categorias sociológicas em 

detrimento das categorias jurídicas, que se consuma somente com a palavra do policial 

que aplicou o flagrante, sem precisar sequer passar pelo crivo do judiciário.  

 

Palavras-chave: Tipo Ideal, Tráfico de Drogas, Flagrante Delito, Prisão em Flagrante, 

Teoria dos Rótulos, Gestão Diferenciada de Ilegalismos, Prisão Sumária, Labeling 

Approach, Sujeição Criminal.   
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A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA: 

UMA ANÁLISE A PARTIR DOS ATENDIMENTOS DA ONG SOS MULHER 

E FAMÍLIA DE UBERLÂNDIA ENTRE 2013 e 2016 

 

Alecilda Aparecida Alves Oliveira¹ 

Raphaella Karla Portes Beserra² 

 

¹ Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Uberlândia 
² Mestranda em Geografia pela Universidade Federal de Goiás  

 

Nas últimas décadas os estudos acerca da questão de gênero tem sido cada vez mais 

objeto de estudo científico, destacando-se a temática violência. O presente trabalho tem 

como objetivo analisar os índices de violência contra a mulher no município de 

Uberlândia, buscando compreender o perfil tanto das vítimas (faixa etária,etnia) quanto 

dos agressores, qual a relação entre ambos, o tipo de violência, e o setor da cidade em 

que foi registrada a ocorrência. Para tal, utilizou-se os dados da ONG SOS Família e 

Mulher Uberlândia que prestam atendimento às mulheres vitimas dos mais diversos 

tipos de violência.Ao analisar os dados, partirmos do pressuposto que isso se dá no 

contexto de uma sociedade que reproduz comportamento machista e se estrutura 

historicamente a partir de uma lógica patriarcal, onde cabe a mulher um papel 

secundário, seja nas esferas familiar, econômica, social e cultural. Como resultado, foi 

possível observar que a violência contra a mulher ocorre em geral no âmbito do seu 

núcleo familiar e o protagonista tem sido os companheiros - esposo, namorado, amásio -

,e em alguns casos ex-companheiros. Este cenário reforça a questão comportamental na 

qual as motivações ainda que diversas se fundamentam na dominação do homem sobre 

a mulher, sendo importante ressaltar que esta relação é uma construção social, que em 

geral, respalda o agressor.  

 

Palavras-Chave: gênero; lógica patriarcal; companheiros; comportamento machista 
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MIGRANTES TEMPORÁRIOS DE ALAGOAS NO CORTE DA CANA: 

SUPEREXPLORAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO NO DOCE RIO DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL 

 

Sabrina Ângela França Silva Cruz 

 

RESUMO 

 

 

 

O objetivo deste trabalho é compreender as razões para a escolha de trabalhadores 

migrantes para o corte da cana nos Complexos Agroindustriais (CAIs) canavieiros do 

país e a influência dessa escolha na determinação do modo de vida precário e 

degradante dessa mão de obra. A partir de uma análise sobre os processos migratórios 

de trabalhadores de Alagoas e os determinantes de migrações nesse estado, a presente 

tese defende como hipótese central que: o migrante reúne as condições objetivas reais 

para que a superexploração dê-se de forma extremada favorecendo por um lado a atual 

expansão do setor sucroalcooleiro e por outro aprofundando o modo de vida precário e 

degradante dessa mão se obra. Como hipótese secundária, tem-se que a migração do 

trabalhador do corte da cana de Alagoas ocorre por causa da prevalência do setor 

sucroalcooleiro do estado que é responsável pela conservação de estruturas perversas 

determinantes do processo migratório. Esse trabalho assume a noção de as migrações de 

trabalhadores rurais são expressões das diversidades de relações sociais que o 

desenvolvimento do capitalismo no meio rural brasileiro produziu. A perspectiva teórica 

adotada por esse trabalho de inspiração marxista foi fundamental para o esboço de uma 

compreensão tanto da processualidade histórica do objeto como também de sua 

totalidade. Por meio de uma ampla análise de dados e informações coletadas a partir do 

levantamento de dados secundários, do estudo bibliográfico e documental foi possível 

apreender as contradições atuais do modelo de desenvolvimento do agronegócio 

canavieiro. A tese conclui por fim que: o migrante reúne os elementos primordiais para 

o agravamento dos processos de superexploração da sua força de trabalho; e aponta 

ainda que o grande determinante das migrações em Alagoas é a supremacia que o 

desenvolvimento do CAIs canavieiro assumiu nesse estado. 

 

Palavras-Chave: Trabalhadores migrantes. Superexploração. Complexos 

Agroindustriais. 
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“EXCLUSIVIDADE, COMODIDADE E SEGURANÇA”: A NOVA FORMA DE 

MORAR PROPOSTA PELO MERCADO IMOBILIÁRIO PARA A CIDADE DE 

SALVADOR-BA 

 

Sarah Nascimento dos Reis 

UFBA 

sarahreis@ufba.br 

 

RESUMO 

Este trabalho visa analisar, através da abordagem antropológica, as transformações na 

cidade de Salvador após o aumento vertiginoso de lançamentos de empreendimentos 

imobiliários verticais. Analisaremos, ainda, os programas arquitetônicos propostos por 

estes novos empreendimentos direcionados para a parcela de renda média e alta no 

município. O período compreendido entre 2006 e 2011 representou o 

chamado boom imobiliário no Brasil como o todo e em Salvador em especial. Os 

produtos imobiliários lançados neste período guardam características diferenciadas de 

períodos de expansão econômicas anteriores. Os novos empreendimentos chamados de 

condomínios-clubes ou condomínios-resorts, ofertados em conjunto de torres de alto 

gabarito representam novos padrões de usos da cidade e de convivência urbana. Numa 

perspectiva lefebvreana de apreensão do urbano, a eletividade e seletividade levadas a 

cabo por estes projetos reforçam as imposições do planejamento urbano voltado para 

interesses corporativos resultando em manchas de espaços isotópicos numa franja de 

cidade concebida em contraste com os espaços heterotópicos/tradicionais da cidade 

vivida.  Por outro lado, buscamos entender o que tem significado a moradia 

valorizada ou o ideal de moradia demandado pelas camadas altas da capital baiana 

demonstrado através dos projetos dos lançamentos imobiliários. O 

aumento da vida privativa inversamente proporcional ao da vida pública dão conta dos 

novos padrões do habitar na cidade contemporânea em concorrência com os padrões já 

estabelecidos, complexificando cada vez mais os processos e dimensões da experiência 

urbana na cidade atual. 

Palavras-Chaves: Cidade Concebida; Mercado Imobiliário; Condomínios Verticais, 

Habitar. 
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A REPRESSÃO AO MOVIMENTO ESTUDANTIL NA DITADURA CIVIL-

MILITAR BRASILEIRA 

 

Surama Sampaio Ferreira 

CES-CL 

 

Resumo: A pesquisa tem como objetivo fazer uma síntese do período da ditadura 

militar brasileira e as repressões impostas pelo regime ao movimento estudantil. Para 

atingir essa finalidade foram realizadas pesquisas documentais e análise bibliográfica. A 

ditadura militar no Brasil se deu de 1964 a 1985, caracterizada pela total falta de 

democracia, muitas perseguições, torturas e mortes. O Brasil viveu com a renúncia de 

Jânio Quadros e a posse de João Goulart uma forte crise política, provocando uma ação 

generalizada que culminou para que o golpe fosse colocado em prática. Vale lembrar 

que nesta mesma época vivia-se a Guerra Fria. A repressão imposta pelos militares 

trouxe para os movimentos populares uma nova forma de se organizar. O movimento 

estudantil teve seu grande marco nesse período onde liderou e participou de várias 

manifestações e protestos por todo o país, que mesmo diante de tantas arbitrariedades 

conseguiu manter-se na luta mesmo na clandestinidade. Nessa pesquisa foi utilizada 

para a coleta de dados um grupo focal, com oito participantes, onde foram discutidos 

temas pertinentes ao assunto proposto. Os resultados da pesquisa comprovam que o 

golpe de 1964 foi uma ausência de democracia e que a forma de agir dos militares com 

intensa repressão não se justificava em hipótese alguma. Este debate buscou a reflexão 

sobre a importância das manifestações como forma de protesto, deixando uma abertura 

para novas pesquisas, por se tratar de um tema relevante da história. 

 

Palavras-chave: Ditadura Militar; Movimento Estudantil; Repressão. 
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A PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO SOBRE VÍDEOS DE 

FICÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Priscilla Petrucci Alabarse 

Joanna de Paoli 
Patrícia Fernandes Lootens Machado 

Instituto de Química / Universidade de Brasília / PPGEC 

 

Resumo 

Este trabalho procurou analisar a percepção de alunos, do 3º ano de Ensino Médio de 

uma escola pública do Distrito Federal sobre dois vídeos disponíveis em diferentes 

mídias. Um deles apresentava uma ficção e o outro trazia um experimento científico. 

Nós observamos que a maioria dos alunos não conseguiu discernir qual o gênero dos 

vídeos, se científico ou de ficção. As discussões ocorridas sobre a ficção e a Ciência 

possibilitou ao grupo refletir sobre a relevância de associar contextos aos conteúdos 

para dar-lhes significação. Inserir nas salas de aulas materiais de Divulgação Científica, 

além de diversificar as abordagens conceituais, pode propiciar o enriquecimento da 

cultura científica.  

Palavras-chave: Divulgação Científica; Ficção Científica; Ensino de Física.  

Abstract 

This work analyzed the perception of 3
rd

 year High School students from a public 

school of Distrito Federal about two videos available in different media. One of them is 

a fiction and the other presents a scientific experiment. We noted that most students 

failed to discern which genre of the videos, whether scientific or fiction. The 

discussions about fiction and science allowed the group to reflect on the relevance of 

associating contexts with content to give them meaning. In addition to diversifying 

conceptual approaches, inserting scientific materials into the classrooms can provide the 

enrichment of scientific culture.  

Key words: Scientific divulgation; Science fiction; Teaching Physics. 

Introdução 

Os diferentes meios de Divulgação Científica (DC) possuem aparatos que 

acreditamos serem capazes de despertar no público estudantil o interesse pela ciência e, 

dessa forma, influenciar a apropriação do conhecimento científico apresentado na 

escola. Contudo, preocupa-nos se os alunos, imersos nestes meios de comunicação, 

conseguem distinguir fatos da Ciência das obras de Ficção Científica (FC).  

Para se ter clareza entre fatos reais e aqueles fantasiosos, faz-se necessário 

compreender minimamente as bases estruturantes das Ciências, ou seja, como o 

conhecimento científico é desenvolvido, qual sua natureza e suas limitações. A escola 

pode ajudar às pessoas a terem essa bagagem cultural quando se dedica a contribuir com 
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o desenvolvimento de crianças e jovens críticos. Para isso, segundo Santos (2007), 

deve-se ir em direção ao ensino que privilegie a leitura crítica do mundo da Ciência e o 

desenvolvimento da argumentação científica na sala de aula ao invés do ensino 

tradicional. Para isso, entendemos que os estudantes precisam de subsídios para 

interpretar a Ciência e saber externalizar de forma crítica suas opiniões para a 

sociedade.  

Nesse sentido, há necessidade de estabelecer novas estratégias de ensino que 

permitam a participação dos estudantes, a interpretação de conceitos abstratos e a 

compreensão das informações que os cercam. Não é incomum, observar que diversas 

mídias exploram equivocadamente certas informações de cunho científico como se 

fossem verdades inquestionáveis. Sobre isso, resta-nos uma dúvida, como podemos 

contribuir com estudantes da educação básica, em aulas de Física, a compreenderem 

características que diferenciem o conhecimento científico e um fato ficcional ou 

fantasioso? Para isso, consideramos interessante utilizar materiais de divulgação 

científica disponíveis nos meios de comunicação de fácil acesso pelos alunos.  

 

Pressupostos Teóricos 

A popularização da ciência no ambiente escolar pode ser consolidada por meio 

de trabalhos educacionais que despertem a curiosidade, a análise crítica e o interesse dos 

estudantes. Assim, Loureiro (2003) considera popularizar como sendo o conjunto de 

ações vinculadas à disseminação, produção e utilização da informação para difundir o 

conhecimento científico entre o público leigo.  

Nessa mesma direção, Mueller (2002, p.1) define popularização da ciência como 

“um processo de transposição das ideias contidas em textos científicos para os meios de 

comunicação populares”. Portanto, os vídeos, que abordam aspectos científicos e estão 

disponíveis na internet à população, configuram-se como ferramenta educacional por 

possibilitarem discussões sobre DC. Cabe comentarmos que Massarani (1998) opta pela 

expressão DC e propõe-nos considerar popularização, vulgarização e comunicação 

pública como tendo o mesmo significado.  

Albagli (1996, p. 397) entende o papel da DC com objetivos distintos: 

Educacional, por meio da “ampliação do conhecimento e da compreensão do público 

leigo a respeito do processo científico e sua lógica”; Cívico, por meio do 

“desenvolvimento de uma opinião pública informada sobre os impactos do 

desenvolvimento científico e tecnológico sobre a sociedade,” e Mobilização popular 
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com a “ampliação da possibilidade e da qualidade de participação da sociedade na 

formulação de políticas públicas e na escolha de opções tecnológicas”.  

Utilizando a DC com o objetivo educacional, podemos favorecer um ensino nas 

aulas de Ciências que priorize o Letramento Científico (LC). Compartilhamos com 

Santos (2007) o entendimento de que o LC se dá a partir da compreensão de princípios 

básicos de fenômenos do cotidiano até a capacidade de tomada de decisões, pessoais ou 

de interesse público, em questões relativas à Ciência e à Tecnologia.  

Para que o estudante alcance o LC, assumimos como fundamental a participação 

do professor mediador que promoverá a interlocução entre conhecimentos científicos e 

público estudantil. Nesse processo de mediação, os autores Bartholo, Tacca e Tunes 

(2005) entendem que o papel do professor vai além ao de facilitador, ele deve 

estabelecer uma parceria, oferecendo ajuda aos alunos no processo educacional. Nesse 

contexto,  

[...] ajudar é possibilitar o fazer com; é dialogar, portanto. Se o ajudante for o 

professor, a ajuda é planejada e sistemática, pois o seu impacto no aluno é 

esperado como realização, conforme já dissemos. Logo, é preciso conhecer o 

que já há; novamente, o diálogo. Conhecer o que há para definir o que poderá 

ser. Nesse jogo assimétrico, professor e aluno ferem-se, atingem-se 

mutuamente. (BARTHOLO; TACCA; TUNES, 2005, p.694).  

 

Em uma sala de aula, ainda segundo esses autores, mediar não é colocar o 

professor numa posição intermediária, ele deve estar preparado para partir do 

entendimento da realidade sociocultural que os estudantes estão imersos e planejar suas 

estratégias por meio de um diálogo que mobilize esses jovens e favoreça o processo de 

ensino-aprendizagem. Dessa forma, acreditamos ser essencial aos professores de 

Ciência exercitarem aulas dialógicas, que permitam os alunos expressarem suas 

vivências e percepção da Ciências. Os docentes também podem planejar questões 

desafiadoras que, estimulem o raciocínio e outras competências cognitivas superiores, 

tudo isso, em um ambiente acolhedor e descontraído confrontando os conhecimentos 

científicos com os conhecimentos cotidianos.  

Para tal confronto, devem ser utilizados materiais de DC como apoio, por 

exemplo, livros, artigos de revista, matérias jornalísticas, gibis, propagandas, panfletos, 

filmes e vídeos. No caso dos vídeos de FC, a informação científica é intrínseca a sua 

produção, porém, muitas vezes, de maneira equivocada. Piassi e Pietrocola (2009, p. 

528) entendem a FC não como um gênero que possui uma relação com a Ciência, mas 

aquele que 
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[...] emprega uma racionalidade do tipo científica para produzir conjeturas 

sobre a realidade. Por meio da derivação ou variação, sua narrativa é pautada 

pela conjetura dentro dos limites da racionalidade lógico-causal. É orientada 

para a exploração dos efeitos humanos decorrentes do estabelecimento de um 

novum, que é disparador de conjeturas. Daí , decorre seu efeito literário. 

(PIASSI; PIETROCOLA, 2009, p. 528). 

 

Entendemos como FC todos os eventos ficcionais apoiados em fatos científicos. 

Portanto, quando bem orientada pelo professor, à luz da concepção de mediação 

proposta por Bartholo, Tacca e Tunes (2005), a FC pode servir como material de estudo 

e também como entretenimento aos estudantes. Dessa forma, o professor pode construir 

com os estudantes a diferenciação entre uma obra científica e um material de ficção 

científica. 

As atividades relacionadas à FC podem fortalecer a DC, desde que sejam 

apresentadas as diferenças. Foi pensando nisso que propusemos esse trabalho, que pode 

subsidiar metodologias em sala de aula que contribuam para a formação de posturas 

críticas dos estudantes ao assistirem vídeos presentes na mídia.  

 

Percurso Metodológico 

  Este estudo foi realizado no primeiro semestre de 2017, em um centro 

educacional público do Distrito Federal. Para a pesquisa participaram 22 estudantes do 

3º ano de Ensino Médio, com a faixa etária entre 17 e 18 anos. A escola, em questão, 

encontra-se em uma região de baixo poder econômico, ainda assim, os alunos têm 

acesso aos meios eletrônicos de comunicação como: televisão, celulares, rádio, 

computadores, internet, redes sociais, etc. 

Optamos por trabalhar com estudantes do 3.º ano, porque os conceitos de  ptica 

e Ondas já teriam sido estudados no ano anterior. Consideramos que um maior 

arcabouço teórico poderia favorecer* aos alunos na análise de dois vídeos facilmente 

acessado em diferentes mídias, sendo que um deles, o de gênero de ficção
1
 (Vídeo 1), 

explora a possibilidade de ondas eletromagnéticas, emitidas por celulares, estourarem 

milhos de pipoca quando os aparelhos tocam simultaneamente. Este vídeo foi escolhido 

por ser altamente popular nos últimos anos entre usuários de redes sociais, inclusive 

nossos alunos. Já o outro vídeo, de caráter científico
2
 (Vídeo 2), bem menos popular, 

 
1 Vídeo 1: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=V94shlqPlSI>. Acesso em: 03 de abril de 

2017.  
2 Vídeo 2: (Usar os primeiros 20 segundos), Disponível em: 

< https://www.youtube.com/watch?v=eKj1EwJ7THU>. Acesso em: 03 de abril de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=eKj1EwJ7THU
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aborda a formação de sombras coloridas
3
. O nosso questionamento residiu na seguinte 

preocupação: alunos de Ensino Médio são capazes de diferenciar entre divulgação do 

conhecimento fruto da Ciências e a ficção científica? 

Optamos por realizar uma análise quanti-qualitativa, utilizando na abordagem 

técnicas de observação direta e participativa. Priorizamos as abordagens qualitativas 

porque consideramos fundamental a realidade sociocultural brasileira em que os 

estudantes estão inseridos, assim como o direcionamento de Lincoln e Denzin (2006):  

(...) uma atividade situada que localiza o observador no mundo. Consiste em 

um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao 

mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma série de representações, 

incluindo as notas de campo, as entrevistas, as conversas, as fotografias, as 

gravações e os lembretes. Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve uma 
abordagem naturalista, interpretativa, para o mundo, o que significa que seus 

pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando 

interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles 

conferem. (LINCOLN e DENZIN, 2006, p.17).  

 

Na prática de observação direta, os autores Jaccoud e Mayer (2008) relacionam 

alguns princípios metodológicos que constituem as principais etapas do processo dessa 

pesquisa, são elas: a seleção do local de observação e o acesso aos dados; os 

informantes-chave; a produção e análise dos dados que, em primeiro lugar, devem ser 

descritivas e as dimensões éticas. Tendo como base a seleção do local e o acesso aos 

dados, destacam: 
[...] escolher uma cena pública de observação, ou obter a autorização para 

realizar uma pesquisa de campo, não garantem o acesso aos dados. A 

acessibilidade dos dados depende, afinal, do problema de pesquisa e pode até  

conduzir o pesquisador na pista de intuições analíticas ou teóricas. 

(JACCOUD e MAYER, 2008, p.268).  

 

Ainda para os autores (Ibid., p. 271), a definição dos informantes-chaves 

 
[...] depende da posição epistemológica e teórica do pesquisador. Num 

modelo naturalista, o informante é uma pessoa capaz de fornecer informações 

em razão de algumas características que garantam que possuem 

conhecimentos particulares, ou que permitam neutralizar os vieses 

introduzidos pela presença do pesquisador no meio.  

 

Já, sobre a observação participativa, o observador pode intervir em sua pesquisa 

no momento oportuno. Para subsidiar tal afirmação, utilizamos as concepções de 

Bortoni-Ricardo (2005, p. 259) ao definir o conceito de estrutura participativa: 

 

 
3 Num ambiente com pouca iluminação é possível observar a formação de sombras coloridas, em função 

de três fontes de luz (azul, vermelho e verde). 
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Estrutura participativa é a forma como a interação é organizada em sala de 

aula, com base em algumas tácitas que distribuem deveres e direitos. Por 

exemplo: “fala um de cada vez”; “há momentos de trocar ideias com o colega 

ao lado e há momentos de ficar atento, ouvindo o professor ou um colega está 

falando para a turma”; “há momentos em que se estabelecem vários grupos e 

em cada um deles os falantes primários vão-se alternando” e “há momentos 

em que toda a turma constitui um só grupo”. 

 

Assim, para a geração dos dados, ancoramos na técnica da observação direta e 

participativa, foram observados: o comportamento dos estudantes durante os vídeos; o 

vídeo que despertou maior interesse e questionamento por parte dos estudantes; como 

os estudantes buscam respostas para seus questionamentos nas informações que são 

apresentadas nos vídeos e o discernimento entre o que é DC e FC. 

Toda a proposta foi realizada em duas aulas, cada aula de 45 min. Na primeira 

aula, os estudantes assistiram aos dois vídeos e, em seguida, responderam a um 

questionário. Primeiramente, os estudantes deveriam marcar com “x” se consideravam o 

vídeo como ficção ou Ciência e escrever sobre suas escolhas. No término da aula, foi 

distribuído um roteiro de estudo para pesquisa em casa, abordando conteúdos 

correlacionados aos vídeos assistidos.  

Na segunda aula, ocorrida após três dias, entregamos o mesmo questionário da 

aula anterior para analisarmos se com a orientação para a pesquisa de casa, os outros 

meios de DC consultados poderiam contribuir para uma mudança de opinião em suas 

escolhas e uma maior incorporação de argumentos científicos em suas explicações. Na 

análise de todas as produções escritas pelos estudantes, mantivemos fielmente a 

ortografia e concordância verbal. 

Entendemos que uma pesquisa educacional não deve ser engessada, ela pode ser 

adequada a partir das informações que apareceram durante o estudo. Nessa mesma 

direção, Bortoni-Ricardo (2008, p.74), afirma que “à medida que a pesquisa 

(observação) progride, os objetivos e respectivas asserções podem ser reformuladas”. 

Foi isso que percebemos durante a observação direta, a necessidade de construir alguns 

pontos interventivos para iniciar a discussão, tais como: Podemos estourar o milho de 

pipoca somente se houver calor? A frequência da onda emitida pelo micro-ondas é a 

mesma frequência da onda emitida pelo celular? Qual a relevância do caráter empírico 

das ciências? Como podemos filtrar as informações presentes na mídia? Assim, com os 

alunos dispostos em círculo, houve discussão acerca dos temas com essas intervenções 

da professora de Física.   
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Portanto, a aplicação ocorreu em três momentos: 1º observação direta dos 

estudantes assistindo aos vídeos e respondendo ao questionário; 2º observação direta 

dos estudantes respondendo ao questionário com o apoio do estudo dirigido e 3º 

observação participativa durante o debate sobre os vídeos e a relação com o conteúdo de 

Óptica e Ondas Eletromagnéticas.  

 

Discussão dos Dados 

 Percebemos com a prática como aulas que rompem com o tradicional e utilizem 

estratégias mais dinâmicas, despertam o interesse e a participação dos estudantes. 

Dividimos a análise de acordo com os três momentos já mencionados. Portanto, no 

primeiro momento da pesquisa (observação direta), durante a apresentação dos vídeos, 

por si próprios, os participantes já iniciaram questionamentos e conjecturas. Na figura 1 

pode-se observar as respostas dos participantes ao questionamento do primeiro vídeo. 

Na sequência, encontram-se algumas das falas transcritas mais representativas. 

 

 
Figura 1: Percepção dos estudantes sobre o gênero do vídeo 1 

 

Abaixo, seguem algumas opiniões dos alunos os quais acreditam que as imagens 

do vídeo 1 transmitem algo real e tem uma explicação científica associada. As respostas 

deles denotam que não compreendem o funcionamento dos celulares, que tipo de onda 

eletromagnética está associada ao celular, a produção das micro-ondas e nem 

compreendem o porquê os milhos de pipoca estouram. Sendo assim, 55% dos alunos 

associaram equivocadamente o vídeo 1 a um experimento de cunho científico. 

Aluno A: Quando ligam o celular transmite “libera” energia que aquece 

os milhos fazendo estourar os milhos então é ciência. 

Aluno B: O campo elétrico faz que o milho de pipoca estoura. 
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Aluno C: ciência porque quando os celulares ligam ele libera energia e 

aquece fazendo que os milhos estourem e vibre a pipoca parecido com o 

que acontece com o micro-ondas. 

 Muitos estudantes (45%) marcaram a opção ficção, provavelmente levados pelo 

fato do enredo do vídeo estar associado a exploração de fenômenos com explicações de 

caráter científico (como o funcionamento do celular e a transformação física do amido 

da pipoca), no entanto, o fato foi usado em um enredo ficcional. Mesmos que alguns 

alunos tenham escolhido a ficção científica, os alunos D e E não conseguiram explicar 

corretamente a impossibilidade da ocorrência da transformação do milho em pipoca 

pelas ondas eletromagnéticas produzidas pelo celular.  

Aluno D: Porque para o milho de pipoca estourar ela precisa de fogo e de 

algo como “olho” (*leia-se “óleo”) para que tenha efeito de virar a pipoca. 

Aluno E: Porque não é possível que o milho estore apenas com a vibração 

de celulares e necessário ter uma certa temperatura, de preferência o uso 

do fogo e gordura. 

O julgamento dos alunos quanto ao gênero do vídeo 1 seria facilitado se eles 

soubessem como funcionam os aparelhos de telefonia móvel mais atuais e porque é 

possível fazer pipoca em micro-ondas. Tem-se nesses dois exemplos, contextos para dar 

significados ao ensino de radiações ionizantes e poder motivar aos alunos para 

compreender conceitos abstratos das ciências. 

O site tecmundo
4
 divulga artigos sobre Ciência e Tecnologia e já abordou sobre 

a popularização desse mito e explicou porque o fenômeno não é possível, a página 

eletrônica pode ser uma fonte de informações para os jovens. Os celulares fazem ou 

recebem ligações usando ondas de rádio, que no espectro eletromagnético são vizinhas 

da radiação micro-ondas. Pode ser que essa proximidade leve a uma confusão por parte 

de pessoas leigas aos conhecimentos das ciências. Para um celular funcionar é 

necessário uma potência de 0,25 W e uma frequência de 900 MHz. Já para o 

funcionamento do eletrodoméstico micro-ondas a potência é de 700 W com uma 

frequência de 2450 MHz.  

A potência e a frequência apropriadas para estourar um milho de pipoca são as 

características do micro-ondas. O milho de pipoca é composto de quatro partes 

principais, são elas: o pericarpo, o endosperma duro, o endosperma mole e o embrião. 

No endosperma mole existe água. As moléculas de água, devido a suas características e 

 
4 GUGELMIN, F. Mito ou verdade: um celular transmite energia suficiente para fazer pipoca estourar? 

2009. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/3000-mito-ou-verdade-um-celular-transmite-

energia-suficiente-para-fazer-pipoca-estourar-.htm>. Acesso em 28 de julho de 2017. 
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propriedades interagem com as micro-ondas, produzidas no magnetron. Essa interação 

provoca um movimento das moléculas que passam alinhar-se e desalinhar-se com entre 

os campos magnético e elétrico. Esse movimento simultâneo das moléculas de água 

gera aquecimento, que promove a passagem da água do estado líquido para o estado de 

vapor. O acúmulo de vapor dentro do grão eleva a pressão interna, isto porque o 

pericarpo desse tipo de milho é impermeável à passagem do vapor de água. Quando a 

pressão alcança nove atmosferas (9 atm) o pericarpo se rompe e o amido “estoura”, 

assumindo um estado gelatinoso.  

Analisando as justificativas dos alunos, identificamos que apesar de marcarem a 

opção ficção, 56% deles consideram que os celulares não podem estourar o milho de 

pipoca sem a presença do fogo. Na realidade, os milhos podem estourar em micro-

ondas, como descrito acima. Talvez esses alunos não tenham o hábito de usar o micro-

ondas para fazer pipoca e, por isso, citaram o fogo como fonte de energia calorífica.  

Nesta análise surgiu um questionamento, caso esses 45% de estudantes 

considerassem que é possível o milho de pipoca estourar com ondas eletromagnéticas, 

ainda assim manteriam a escolha do gênero ficção ou passariam a considerá-la como 

Ciência? Nessa conjectura, teríamos um número ainda maior que 72,7% com um 

posicionamento equivocado sobre os conceitos físicos que norteiam esse vídeo. 

Identificamos também em algumas respostas, como a do aluno E, confusões conceituais 

com o conteúdo interdisciplinar de termoquímica. De acordo com Mortimer e Amaral 

(1998), apesar dos jovens estarem habituados com os termos energia, calor e 

temperatura no cotidiano, eles não representam o mesmo significado na Ciência o que 

geram complicações no ensino-aprendizagem em sala de aula. Preocupou-nos a 

confusão desses conceitos básicos, visto que são abordados nos primeiros anos do 

Ensino Médio, tanto na disciplina de Física quanto na de Química. Eles são 

fundamentais para o entendimento de conteúdos relacionados a Termologia e a 

evolução histórica da Ciência. Einstein e Infeld (1980), ratificam essa ideia ao destacar 

que os 

[...] conceitos mais fundamentais na descrição dos fenômenos térmicos são 

temperatura e calor. Foi necessário um tempo inacreditavelmente longo da 

história da ciência para que esses conceitos fossem distinguidos, mas uma 

vez feita essa distinção, resultou em rápido progresso. (EINSTEIN; INFELD, 

1980, p. 39-40).  
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Ainda sobre a primeira aula, o produto da análise do vídeo 2 que apresenta a 

formação de sombras coloridas, está ilustrado na figura 2 a seguir. 

 

 
Figura 2: Percepção dos estudantes sobre o gênero do vídeo 2 

 

Analisando os dados, fica evidente que a maioria dos estudantes não acredita na 

existência de sombras coloridas. Seguem abaixo algumas transcrições, dos quais 

acreditam que o fenômeno apresentado no vídeo 2 é ficção: 

Aluno F: A sombra é algo natural, inalterável, ela é preta e assim ficará. É 

o que penso. 

Aluno G: Quando a luz bate no macaquinho a sombra emitida por ele é 

negra. 

Aluno H: A sombra seria colorida se a luz fosse colocada atraz de um vidro 

colorido. 

Durante as atividades, alguns estudantes observaram a formação de sombras de 

seus objetos para discutir sobre a possibilidade da existência de sombras coloridas. 

Podemos dizer que os alunos I e J buscam uma ciência tangível. Abaixo encontram-se a 

fala desses dois alunos que apesar de afirmarem que o vídeo é uma divulgação 

científica, não aceitam que se trata de um fato real: 

Aluno I: Na minha opinião são usados efeitos tecnológicos, que tornam 

aquilo numa imagem “real”. 

Aluno J: Algum programa de computador pode modificar as sombras 

fazendo com que fique coloridas. 

De acordo com a teoria tricomática de Thomas Young, podemos entender que 

tudo que enxergamos é por causa da luz. A luz branca pode ser produzida pela 

combinação das luzes de lâmpadas nas cores primárias: vermelha, verde e azul. A cor 

não está em um objeto apenas é percebida pelos nossos olhos quando um objeto é 

iluminado e a luz refletida é captada por células da retina que transmitem a informação 
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para o nosso cérebro, e assim, enxergamos as cores (GOMES; GIORGI; RABONI, 

2011).  

Devido a propagação retilínea da luz podemos ter a formação de sombras num 

anteparo. De acordo com a as concepções sobre sombras coloridas disponibilizadas no 

portal do professor do Ministério da Educação (AMARAL, 2012), a região que recebe 

iluminação parcial é denominada penumbra e a aquela região mais escura, que não 

recebe iluminação é denominada umbra. Logo, na região da penumbra parte da luz é 

refletida e pode ser percebida. 

Em um ambiente escuro ou com pouca iluminação podemos obter a formação da 

sombra colorida naquela região da penumbra. Para isso, é necessária a iluminação de 

um objeto em um fundo branco com o uso de lâmpadas monocromáticas nas cores 

primárias. A cada sobreposição de dois feixes de luz primária que observamos a 

formação de sombras com cores secundárias. Apesar dos conceitos teóricos atinentes 

estarem descritos nos livros didáticos de Física, experimentos de sombras coloridas não 

costuma fazer parte desses materiais. Podemos supor que essa ausência tenha 

contribuído para que os estudantes não considerassem o vídeo 2 como uma 

possibilidade científica. 

Para encerrar a análise desse primeiro momento, iremos trazer as observações 

gerais coletadas pela professora sobre as percepções dos estudantes durante a 

apresentação das mídias digitais. Os estudantes foram bastante receptivos aos dois 

vídeos, mas pelas expressões, interjeições e comentários, manifestaram maior interesse 

pelo vídeo 1. Cogitamos que um motivo do vídeo 2 não ter a mesma popularidade do 

vídeo 1 pode ser interpretado de comentários dos estudantes e, em alguns momentos, 

também descritos no questionário. Alguns alunos ao assistirem ao vídeo 2, de imediato, 

afirmaram se tratar de uma edição simples de vídeo para modificar a cor da sombra. Por 

isso, supomos que ao considerarem desde o início como uma obra de ficção, o vídeo se 

torna muito “bobo” para jovens que estão acostumados com filmes com grandes efeitos 

especiais. 

No segundo momento da pesquisa (observação direta), a aula posterior, ao 

refazerem o mesmo questionário após o estudo de casa, 100 % da turma não mudou de 

opinião. As perguntas do questionário serviam para orientar o estudo dos conceitos 

pertinentes e chegar no entendimento de cada um dos vídeos. Quando questionados 

sobre a forma que conduziram os seus estudos, os estudantes reconheceram que 

dispensam pouco tempo para a atividade domiciliar. Dos alunos que realizaram a 
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atividade, alguns manifestaram dificuldades em encontrar respostas no livro didático 

adotado pela escola ou que não conseguiram compreender as informações disponíveis 

na internet. Um fato curioso, foi que um destes alunos, que não encontrou respostas na 

página do Yahoo sobre sombras coloridas, logo deduziu que não poderiam existir. Isso 

demonstra que mesmo com salas de informática, o ambiente escolar não tem preparado 

os jovens para utilizar a internet como ferramenta de pesquisa educacional.  

Diante de todos os fatos explicitados, fica evidente a importância do professor 

em sala de aula a partir das inferências, da realidade social e cognitiva dos estudantes. 

Bartholo, Tacca e Tunes (2005) ressalta-nos que 

(...) podemos dizer que a compreensão que o professor tem do aluno e do que 

deve realizar com ele tem muitas implicações para o seu trabalho. Cabe-lhe 

permitir que o aluno revele-se por si, mostre-se naquilo que pede como ajuda. 

Para isto o que lhe compete fazer? A nosso ver, seu papel desdobra-se em 

muitas funções que devem ser descobertas e assumidas conforme o fluxo do 

desenvolvimento do aluno. E o professor é o organizador do ambiente social 

(conforme escreveu Vygotsky, 2003), que é o fator educativo por excelência. 

É por isso que ele enfatiza a posição do aluno como aquele que dirige o seu 

próprio processo de aprendizagem. (p.697). 

 

Já no terceiro momento da pesquisa (observação participativa), percebendo que 

os alunos não conseguiram chegar no entendimento do que observam, a professora 

organizou uma discussão na qual foi recordando conceitos da Ciência, esclarecendo 

questionamentos e indagando outras situações relacionadas ao assunto. Durante esse 

momento, uma estudante confessou já ter visto anteriormente o vídeo 1 na página do 

Facebook e dois estudantes afirmaram terem assistido à explicação do mesmo vídeo em 

um programa de TV em uma emissora brasileira. Embora os três estudantes tenham 

visto o vídeo 1 na mídia, não justificaram corretamente suas escolhas entre FC e 

Ciência. Assim, podemos construir a hipótese de que, por mais que haja atrativos na 

apresentação da ciência e dos fenômenos físicos tanto pelo professor, quanto pela mídia, 

se o público estudantil não tiver interesse pela investigação científica, não será 

conclusiva a DC. Nessa mesma direção, podemos inferir também que, pela ausência de 

uma fundamentação teórica da Física, não houve análise crítica e interpretação dos 

fenômenos demonstrados. Diante do exposto, podemos ressaltar a necessidade de 

repensar a forma como o trabalho foi realizado e tentar novas metodologias em sala de 

aula.  

 

Considerações Finais 
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De acordo com os resultados, constatamos que a maioria dos estudantes tiveram 

muita dificuldade para discernir se os vídeos eram de ficção ou Ciência. A divulgação 

do conhecimento produzido pela Ciência é feita em diferentes meios de comunicação, 

mesmo os mais populares. Isso não significa que os leitores sejam críticos e tenham 

conhecimento suficiente para compreender minimamente o que estão lendo, ouvindo ou 

vendo. Portanto, é de grande relevância realizar atividades como a que discutimos nesse 

trabalho para que os alunos percebam a necessidade de se estudar Ciência.  

Todas as observações feitas pelos estudantes, levaram a debates que nos 

permitiram refletir sobre a importância de não se acreditar em tudo o que vê e que não 

se pode considerar ciência tudo que é palpável.  

As discussões ocorridas sobre a o que é ficção científica e a ciência possibilitou 

ao grupo refletir e aprofundar a relevância de associar contextos aos conteúdos para dar-

lhes significação. O uso de recursos de DC, além de despertar o interesse dos alunos, 

pode ser um importante instrumento de contextualização pelo professor, de apreensão 

de conteúdos e desenvolvimento de argumentação pelos alunos. Isso é um indicativo da 

relevância de inserir nas salas de aulas materiais de DC, que além de diversificar as 

abordagens conceituais, pode propiciar o enriquecimento da cultura científica. 
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo compreender a Exclusão Digital nos estudos acadêmicos e 

apontar os desafios encontrados no avanço da democratização do acesso às tecnologias 

digitais. A metodologia desenvolveu-se em 3 etapas: 1- coleta dos textos, seleção e o 

uso do software EndNote.X7; 2- Análise dos textos por meio de mapas conceituais e do 

software Atlas.ti; 3- Design final do estudo a partir da categorização dos resultados. 

Compreendeu-se que existe uma prioridade para que os investimentos, projetos e 

políticas públicas tenham um enfoque educacional e partam da escola. Acredita-se ser 

possível uma abrangência maior dos mesmos, reduzindo a exclusão digital e 

capacitando a sociedade para uma educação digital permanente, pois enquanto houver 

um grupo excluído, a exclusão digital continuará a existir. 

 

Palavras-chave: Exclusão Digital; Acesso à Internet; Educação 

 

Abstract 

This article aims to understand Digital Exclusion in academic studies and point out the 

challenges encountered in advancing the democratization of access to digital 

technologies. The methodology was developed in 3 steps: 1 - collection of texts, 

selection and use of EndNote.X7 software; 2- Analysis of the texts through conceptual 

maps and Atlas.ti software; 3- Final design of the study from the categorization of the 

results. It was understood that there is a priority for investments, projects and public 

policies to have an educational focus and leave the school. It is believed to be possible 

to achieve a broader scope, reducing digital exclusion and empowering society for a 

permanent digital education. For as long as there is a excluded group the digital 

exclusion continues to exist. 

 

Key-Words: Digital Exclusion; Democratization of access; Education 

 

1- Introdução 

 

 O termo digital divide [divisão digital] aparece na literatura sobre tecnologia 

digital na década de 1990 nos Estados Unidos da América (EUA) em associação direta 

ao termo exclusão social (MIRANDA, 2010). Neste país houve um rápido crescimento: 
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da informática, dos computadores pessoais, da Internet, e consequentemente, do 

comércio virtual. Por serem os EUA um dos países mais ricos do mundo, o apartheid
1
 

entre ricos e pobres se espelhou inevitavelmente nas relações globais, regionais e 

individuais em todo o mundo orientado por eles. No Brasil, essa discrepância se reflete 

com maior intensidade entre a população menos favorecida da sociedade que se 

concentra nas periferias das grandes cidades e nas regiões Norte e Nordeste do país.  

  Entretanto, o termo digital divide foi traduzido no Brasil como exclusão 

digital em oposição à inclusão digital e, assim tem permanecido na literatura até a 

presente dada, separando pessoas que têm das que não têm acesso às tecnologias 

digitais, como um divisor de águas entre incluídos e excluídos. A ênfase na posse de 

aparatos tecnológicos digitais coloca em pauta debates sobre fatores socioeconômicos, 

apontando este como um dos principais responsáveis pelo apartheid digital. Neste 

estudo, analisou-se artigos científicos que afirmam que uma pessoa que não possui 

computador, linha telefônica, TV digital, provedor de acesso à Internet, dentre outros 

aparatos tecnológicos, é considerada como excluída digital (SILVEIRA, 2003). 

Afirmam ainda, que a superação deste tipo de exclusão depende do enfrentamento de 

outras diferentes formas de exclusão existentes no país, como a pobreza, o desemprego, 

o baixo nível educacional e a baixo nível de formação dos usuários de tecnologias 

digitais (ALMEIDA, 2005).  

 Este artigo é parte da pesquisa intitulada “Tecnologia Digital e Pesquisa 

Etnográfica” (MATTOS, 2015), realizada pelo Núcleo de Etnografia em Educação 

(NetEDU) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que estudou as 

tecnologias digitais e a pesquisa etnográfica, com o objetivo de compreender a natureza 

da etnografia digital na educação. Como parte dessa pesquisa estudou-se ainda a 

Exclusão Digital em Educação no Brasil (ARAUJO, 2016) onde foi realizada uma 

revisão da literatura acadêmica, que incluiu periódicos, artigos científicos, livros, 

monografias, dissertações e teses publicadas on-line no período de 2003 a 2015. Seu 

objetivo foi  entender o conceito de exclusão digital e sua aplicação, contribuindo assim 

para a ampliação dos estudos sobre a temática na Educação.  

 
1 "Apartheid" é uma palavra do idioma falado pelos Boers, imigrantes de origem holandesa e belga da África do Sul, 

e significa separação, manter apartados. Disponível em: http://www.sabbatini.com/renato/correio/cp000623.html. 

Acessado em 21/02/2017 
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 Este artigo tem por objetivo compreender a Exclusão Digital nos estudos 

acadêmicos e apontar os desafios encontrados no avanço da democratização do acesso 

às tecnologias digitais. 

 

2- Metodologia 

 

 Este artigo busca contribuir para os estudos sobre Exclusão Digital, e para 

isso, seu processo metodológico se desenvolveu em 3 etapas:  

1. Identificação de fontes bibliográficas, delimitação da amostra, coleta, seleção 

e organização dos textos com o uso do software EndNote.X7. 

2. Análise dos textos por meio de mapas conceituais e posteriormente do 

software Atlas.ti de análise de conteúdo. 

3. Design final do estudo a partir da categorização dos resultados e redução dos 

mesmos pelo método indutivo por aproximação de significado do conteúdo. 

 

 A coleta dos dados foi realizada através de acesso à bancos de dados 

acadêmicos disponíveis na internet, sendo eles:   

 

a) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - endereço 

eletrônico: www.periodicos.capes.gov.br 

b) Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) - endereço eletrônico: www.scielo.br 

c) Sistema Integrado CAPES (SICAPES / WebQualis) - endereço eletrônico: 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/pesquisaPublicaClassificacao.seam 

  

 O total de textos coletados foram de 2.104 (dois mil cento e quatro) textos. 

Foram lidos os resumos de todos os textos coletados, e por essa leitura verificou-se que 

nem todos os textos tangenciavam os termos de busca apresentando um significado 

pertinente ao objeto de estudo. Embora o critério de busca tenha sido: Educação, 

Exclusão, Tecnologia, Digital e seus conteúdos. Realizou-se então uma análise mais 

ampla de modo a tornar mais específico os grupos temáticos. Esses textos foram 

separados pelas categorias e suas combinações e apresentam a seguinte frequência de 

aparecimento: 

Tabela 1 - Termos de busca 

Tema Textos 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/pesquisaPublicaClassificacao.seam
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Tecnologia Digital 444 

Exclusão Digital 218 

Exclusão 107 

Total 769 

Fonte: Araujo (2016) 

 

 A etapa seguinte foi iniciar a leitura dos 218 textos que tratavam 

exclusivamente do tema exclusão digital. Os textos catalogados foram direcionados para 

o banco de dados do Núcleo de Etnografia e Educação (NetEDU). 

 O recorte temporal foi estabelecido entre 2003 e 2015, para dar continuidade 

ao estudo sobre a temática iniciada no livro “Exclusão Digital: imagens dos limites e 

dos desafios sobre a educação na pós-modernidade” de Mattos (2003). Por esse motivo, 

o recorte inicial se justifica pelo ano da publicação de Mattos (2003), que fez um 

levantamento sobre a exclusão digital e termina na conclusão do levantamento de dados 

desta dissertação (2015). Desse modo, foram selecionados para a análise de conteúdo, 

somente 218 (duzentos e dezoito) textos sobre exclusão digital, e o recorte temporal 

(janela de tempo entre 2003 e 2015) reduziu a seleção dos textos para a 102 (cento e 

dois) por serem estes os mais pertinentes e significativos para responder as questões da 

pesquisa e por estarem dentro da janela de tempo. 

 O processo de seleção para definição final da quantidade de textos analisados 

seguiram a sequência apresentada na tabela 2 – Seleção de textos: 

 

Tabela 2 - Seleção dos textos 

Processo de Seleção dos Textos 

Coletados 2104 

Pertinentes ao objeto de estudo 769 

Sobre exclusão digital 218 

Período de 2003-2015 102 

Fonte: Araujo (2016) 

  

 Buscou-se delinear o conceito de Exclusão Digital através da análise de 

conteúdo no universo de 102 (cento e dois) textos selecionados. 
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 O processo de análise de dados foi realizado em três momentos: na elaboração 

de um banco de dados no software EndNote, na construção de mapas conceituais e na 

produção de um projeto no software Atlas.ti. 

 Em suma, o banco de dados gerado por esta pesquisa, incluindo os 2.104 (dois 

mil cento e quatro) textos catalogados, o banco de dados EndNote com 769 (setecentos 

e sessenta e nove) textos inseridos, os 102 (cento e dois) mapas conceituais e os 

relatórios de análise gerados pelo software ATLAS.ti foram disponibilizados nos 

acervos dos banco de dados do NetEDU. Para melhor entendimento sobre a 

metodologia, criou-se o design do estudo: 

 

Figura 1 – Design do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Resultados e Discussões  

 

 Como resultado deste estudo, as categorias geradas no processo de análise 

foram: tecnologia, internet, informação, acesso e inclusão digital. Essas categorias 

delineiam o conceito de Exclusão Digital de acordo com o escopo teórico selecionado. 

O escopo teórico foi composto pelos seguintes autores: Roberto, Fidalgo e Buckingham 

(2015), Alencar (2014), Marques (2014), Grossi, Costa e Santos (2013), Barreto Junior 

e Rodrigues (2012), Araujo (2011), Gonçalves (2011), Bellini, Giebelen e Casali 

(2010), Sartório (2008), Goldman (2007), Brasileiro (2006), Almeida (2005), Castells 

(2003), Mattos (2003), Silveira (2003) e Levy (1999) que discutiram sobre a 

consequência da exclusão e da desigualdade social e econômica no Brasil; Dias 

Sobrinho (2010) tratou da falta de infraestrutura; Neri (2003) destacou o desinteresse 
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pelas tecnologias; e, Barros, Costa e Santos (2010) e Martignago e colaboradores (2004) 

entendeu a exclusão digital como um problema cultural e educacional. 

 De 2003 a 2015, período de publicação dos textos examinados, a exclusão 

digital foi considerada como uma face perversa da exclusão socioeducacional 

(ARAUJO, 2011; SARTÓRIO, 2008; BRASILEIRO, 2006; MATTOS, 2003;).  Para 

esses autores a desigualdade socioeconômica presente no Brasil implica que as 

tecnologias digitais estão mais disponíveis para as classes com maior concentração de 

renda. Bellini, Giebelen e Casali (2010) explicam que esse fato aprofunda a situação de 

exclusão digital entre os mais pobres e assim os afastam da participação plena da 

cidadania, impactando nas formas produtivas com que a maioria dos brasileiros 

participa na sociedade contemporânea.   

 Goldman (2007) explica que quando se volta o foco para as diferenças 

regionais no Brasil, ficam ainda mais evidentes essas desigualdades em relação aos bens 

e serviços digitais disponíveis nas regiões brasileiras de menor poder aquisitivo, 

associando assim, as regiões mais excluídas socialmente à exclusão digital. Concordam 

com essa premissa Goldman (2007) e Grossi, Costa e Santos (2013) quando afirmam 

que a exclusão social reforça a exclusão digital e acentua a desigualdade tecnológica e o 

acesso ao conhecimento, “aumentando o abismo entre ricos e pobres” (GROSSI; 

COSTA; SANTOS, 2013, p. 81). Os autores compreendem que a exclusão digital 

impede que a maior parte das pessoas participe dos benefícios que as tecnologias 

digitais podem trazer para as suas vidas. 

 Barreto Junior e Rodrigues (2012) tornam essa discussão sobre a dicotomia 

entre os ricos e pobres, entre os que podem e não podem, um pouco mais complexa. 

Eles argumentam que a exclusão digital não pode ser confundida com a desigualdade 

social, pois a luta social pela igualdade não necessariamente perpassa a discussão sobre 

a exclusão digital. Ressaltam ainda que, ao incluir as tecnologias digitais nas demandas 

socioeducacionais que são a base das lutas sociais, pode-se estar enfraquecendo estas 

lutas.   

  Outra questão que envolve a exclusão digital, diz respeito ao avanço das 

tecnologias digitais nos meios profissionais, o que implica diretamente na formação 

para o trabalho com ênfase nessas tecnologias (SARTÓRIO, 2008).  Sendo a formação 

profissional voltada para a Sociedade da Informação e do Conhecimento uma das 

exigências das empresas na atualidade, o despreparo de alguns e o alto preparo de 

outros amplia a disparidade social, modifica as relações de trabalho e afeta as classes 
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trabalhadoras de modo geral. Para Alencar (2014), é comum aos sistemas capitalistas e 

neoliberais, como o Brasil, dividir, marginalizar e excluir. Contra-argumenta Marques 

(2014) quando diz que, mesmo se todas as pessoas tivessem acesso às tecnologias 

digitais, haveriam padrões diferenciados para o seu uso; assim, os governos, políticas e 

economias não podem ditar como as pessoas devam se apropriar das mesmas. Isso 

caracteriza um tipo de luta constante entre as tecnologias produzidas pelas grandes 

corporações e seu uso pela população de modo geral e individual.  

 Os textos estudados apresentam ainda, outros temas que se inserem nas 

discussões sobre a exclusão digital, tais como: falta de infraestrutura, pobreza e 

desinteresse.  

 A infraestrutura é um dos temas tratados no capítulo anterior, mas foi 

comentada neste capítulo, pois perpassa não somente a infraestrutura física (baixa 

qualidade de equipamentos e das redes), mas também a censura e/ou o impedimento de 

seu uso. Nesta mesma direção, Dias Sobrinho (2010) reforça a carência de ações, 

políticas públicas e investimento em infraestrutura quanto a formação do usuário, assim 

como Martignago e colaboradores (2004). 

 Aliada à pouca infraestrutura de acesso e uso como um fator de exclusão 

digital, encontra-se a pobreza como fonte primária da exclusão. Para Mattos (2003) a 

exclusão é uma macrocategoria social que tem na pobreza sua força motriz. A autora 

compreende a exclusão social como um fator impeditivo para redução da exclusão 

digital. 

 A questão econômica é também apontada por Roberto, Fidalgo e Buckingham 

(2015), Gonçalves (2011) e Brasileiro (2006) associada à exclusão digital. Para eles o 

alto investimento estrutural, as altas taxas e os imponentes impostos exigidos para a 

instalação de uma infraestrutura digital para uso da população, torna a sua aquisição 

inviável para as camadas mais pobres da população e para as cidades e comunidades de 

menor poder aquisitivo. Assim, uma pessoa da camada mais alta da população, pode ter 

maior acesso à Internet utilizando aparatos modernos e potentes, enquanto uma pessoa 

da camada mais baixa, não pode usufruir dos mesmos recursos.  

 Este contexto, dos que possuem ou não acesso e possibilidade de uso com 

qualidade de recursos digitais, passa ainda pela questão do desinteresse de algumas 

pessoas (em geral com mais idade) que, por não terem se inserido na cultura digital mais 

cedo, se sentem ameaçadas por ela e, até mesmo, desconfiadas de que o uso da 

tecnologia possa lhes trazer algum mal (NERI, 2003). Não raro, essas pessoas não se 
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sentem excluídas, pois preferem acreditar que por decisão pessoal não fazem uso de 

tecnologias. Entretanto, Barreto Junior e Rodrigues (2012) salientam que apesar dessa 

constatação ser real, para os educadores este fato não deve ser aceito como algo natural 

e que é obrigação da sociedade criar estratégias que minimizem as consequências do 

impacto que a exclusão digital pode ter para milhões de pessoas invisíveis e/ou 

refratários à sociedade. 

 Como proposta de superação e enfrentamento da exclusão digital, Barros, 

Costa e Santos (2010) subscrevem que é através da cultura e da educação que as 

tecnologias digitais podem ser apropriadas de modo a proporcionar o crescimento 

intelectual necessário às demandas da sociedade atual.  

 

As categorias do estudo 

 

 Através do processo de análise de conteúdo descrito na subseção de 

metodologia, as categorias que delinearam a discussão sobre o conceito de Exclusão 

Digital apareceram a partir da seguinte contagem de aparecimento das palavras por 

significado a partir das unidades hermenêuticas formando a tabela abaixo: 

Exclusão Digital 

Subcategorias Recorrências 

Tecnologia  6603 

Internet 5838 

Acesso 4979 

Informação 5020 

Inclusão Digital 4580 

 

 A categoria Tecnologia foi apresentada para explicar que, mais do que um 

aparato ou ferramenta, ela envolve a criação e a evolução da inteligência humana com 

intuito de potencializar inovações e ressignificar a convivência dos indivíduos em 

sociedade. Ganhando portanto o significado de tecnologia humana e assim, o professor 

torna-se um agente dessa tecnologia na escola. Esta é vista como um espaço para 

propagação de tecnologias. 

 A categoria Internet foi tratada pelos autores analisados como um veículo de 

popularização da informação que pode romper com as vias de controle e de poder, 

exercendo um papel importante na cultura digital. A Internet é vista ainda, como 

facilitadora das relações sociais pelo seu caráter democrático de modernização das 
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ações sociais, políticas e econômicas. Ela é considerada como um instrumento de 

autonomia promotora da diversidade nos comportamentos sociais. Ela mobiliza redes e 

comunidades virtuais que rompem com fronteiras geográficas e sociais em benefício da 

democracia.  

 A categoria Acesso apresentou-se como um fator de risco social que amplia a 

inquietação dos indivíduos sobre a desigualdade social. Foi compreendido como um 

bem cultural, e como o primeiro passo para a inserção das pessoas no mundo das 

tecnologias digitais. Os estudos demonstram um crescente desenvolvimento tecnológico 

no Brasil ressaltando que este fato não significa a melhoria na cultura digital de 

milhares de brasileiros que a utilizam. As discussões apontam que a ampliação do 

acesso à Internet e outros recursos de tecnologias digitais de forma igualitária podem 

garantir sua democratização. Citam como exemplo que a geração que nasceu com a 

Internet pode através do seu acesso garantir sua participação social democrática na 

sociedade do conhecimento (CASTELLS, 2001). 

 A categoria Informação como categoria ou tema de estudo foi considerada 

nos artigos como a base da sociedade do conhecimento. O desafio maior dessa 

sociedade é processar essa informação e transformá-los em conhecimento. A 

Informação tem como debate central a forma em que ela pode ou não se transformar em 

conhecimento. Sendo esse, o principal desafio da Sociedade da Informação diante do 

volume de dados que ela disponibiliza, direcionando a Educação à responsabilidade de 

formular propostas pedagógicas que viabilizem a transformação da informação em 

conhecimento. 

 A categoria inclusão digital também como categoria de estudo foi descrita 

pelos autores como a possibilidade de acesso e uso da Internet e de aparatos digitais de 

modo socializado e democrático. A dualidade do termo inclusão / exclusão se traduziu 

na dicotomia entre pessoas incluídas e excluídas digitalmente. Propostas de projetos de 

inclusão digital foram consideradas como fundamentais na formação sociocultural e 

profissional de educadores, assim como, para as escolas que se preocupam com seus 

projetos políticos pedagógicos.   A inclusão digital também é vista como uma forma de 

superação da exclusão digital. Porém, percebe-se que o viés das políticas públicas de 

inclusão digital partem de instituições que, em sua maioria, não são escolares. São 

projetos sociais e, em sua maioria, não educacionais. Acredita-se que a escola seja o 

espaço de difusão da apropriação do conhecimento e dos usos das tecnologias digitais, 

assim como, acontece com a alfabetização tradicional. Os estudos apontam que há uma 
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necessidade de estratégias que visem a alfabetização e o letramento digital dos 

estudantes da rede de ensino. Diante da conjuntura atual, da mesma forma que existem 

projetos de apoio a alfabetização tradicional com iniciativas da sociedade civil ou de 

órgãos governamentais, há razões para que esse tipo de ação aconteça para que a 

alfabetização digital também aconteça. Porém, existe uma prioridade para que os 

investimentos, projetos e políticas públicas tenham um enfoque educacional e partam da 

escola. Pois assim, acredita-se ser possível uma abrangência maior dos mesmos, 

reduzindo a exclusão digital e capacitando a sociedade para uma educação digital 

permanente. 

 Diante do exposto, a Exclusão Digital, a categoria maior do estudo, foi 

compreendida como uma questão de capital tecnológico que envolve tecnologias 

humanas em todos os seus sentidos. Espaço/tempo de saberes que podem ser 

construídos a partir do esforço humano em aprimorar e evoluir conhecimentos 

necessários para o mundo em transformação: na família, na escola, no trabalho, nas 

comunidades e nas formas dinâmicas e objetivas de viver, ser, e pensar ser na 

atualidade. Esses saberes e conhecimentos precisam ser compartilhados entre diferentes 

pessoas em espaços/tempos desterriorializados e para que isto ocorra se exige 

criatividade, avanços e aperfeiçoamentos, em dimensões antes não pensadas na esfera 

educacional. 

 Nas discussões da exclusão digital percebeu-se que há um dualismo que os 

termos exclusão e inclusão traduzindo-se em uma dicotomia que pode não ser real. Pois, 

uma pessoa incluída em uma determinada situação pode estar excluída em outro 

aspecto. Como exemplo, ao introduzir os computadores com acesso à Internet em uma 

escola caracteriza-se uma ação inclusiva. Porém, se não houver propostas pedagógicas 

de ensino e aprendizagem para utilização das tecnologias digitais, se não houver 

manutenção dos equipamentos, entre outras situações, a escola pode continuar excluída 

digitalmente.  

  

4- Conclusão 

 

 Diante dos resultados do estudo, entende-se que o acesso é compreendido 

como um fator em superação no país. As pesquisas do IBGE (2015) demonstram um 

avanço da população brasileira em questão ao acesso às tecnologias digitais. Porém, a 

questão da desigualdade é associada a problemática do acesso por conta da desigualdade 
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social que o país vivencia. A importância da democratização do acesso viabiliza as 

ações de políticas públicas para superação da exclusão digital, pois enquanto alguma 

parte da população não tiver acesso, a exclusão digital permanecerá. Os excluídos 

digitais são definidos quando o acesso à Internet é precário ou na falta dele. O acesso 

diz respeito às formas precárias de uso e à baixa capacidade da banda larga, ou até 

mesmo ao acesso à Internet em banda estreita. No Brasil, persiste a rede analógica como 

forma de acesso por um número considerável de pessoas (ENEPE, 2014; CETIP, 2014), 

porém, as pesquisas do IBGE (2015) têm apontado um avanço na qualidade deste 

acesso no Brasil. De qualquer forma, entender o acesso à Internet é o primeiro passo 

para a inclusão digital.  

 Os fundamentos deste estudo, a partir da pesquisa bibliográfica realizada, se 

aplicam em primeira instância na ideia de que a exclusão digital é a falta de acesso aos 

meios, mídias e aparatos digitais. Em segunda instância a exclusão digital se caracteriza 

pela vulnerabilidade, despreparo, falta de habilidade, isolamento que afasta os usuários 

das tecnologias digitais ou os impedem de fazer uso dessa tecnologia para seu 

desenvolvimento social, profissional e científico. Em última instância, acredita-se que a 

exclusão digital impede os indivíduos do exercício da cidadania pela crítica e 

autonomia. Portanto, exclusão digital é a ausência de capital tecnológico para que um 

indivíduo se desenvolva com uma tecnologia humana. 

 Por fim, compreendeu-se que no Brasil o acesso à Internet tem avançado 

gradativamente, mas que, ainda é importante discutir meios de democratização de 

acesso para toda a população, pois enquanto houver um grupo excluído, a exclusão 

digital continuará a existir. 
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Resumo 

Os avanços tecnológicos promovem uma maior democratização de acesso às 

informações e vêm possibilitando, a professores de Ciências, meios para inserir seus 

alunos em uma cultura científica, ao mesmo tempo, que permite debater procedimentos 

e impactos da Ciência e da Tecnologia (CT). Os Textos de Divulgação Científica (TDC) 

são um desses meios e seu uso em sala de aula permite contextualizar a abordagem de 

conteúdos e explorar a construção e o contexto histórico-cultural do conhecimento CT. 

Este trabalho foi realizado com 22 estudantes de Ensino Médio do DF e teve por 

objetivo analisar as contribuições de TDC em aulas de Química para promover a 

reflexão dos estudantes sobre o uso de medicamentos para fins diversos ao seu 

propósito original. A compreensão dessa temática exige o entendimento do conteúdo de 

Isomeria Orgânica. Os estudantes registraram, inicialmente, o que compreendiam do 

assunto e, após a leitura e discussão dos TDC, foram ouvidos sobre o que entenderam. 

Percebemos mudanças em alguns discursos ao longo da aula e identificamos 

contribuições dos TDC.  

 

Palavras Chaves: Divulgação Científica; Isomeria Orgânica; Ensino em Química 

 

Abstract 

Technological advances promote a greater democratization of information access and 

enable science teachers to introduce their students into a scientific culture. At the same 

time, they allow us discussion of procedures and impacts of Science and Technology. 

The Science Dissemination Texts (SDT) are one of these means and its use in the 

classroom contextualizes the content approach and admits to explore the construction 

and historical-cultural context of TC knowledge. This study was carried out with 22 

high school students from Distrito Federal and our goal was analyze the contributions of 

two SDT on possible drug effects. Comprehend this theme requires understanding the 

content of Organic Isomerism. The students initially recorded their understanding of the 

subject and, after reading and discussing the SDT, we heard students on what they had 

understood. We noticed changes in some discourses throughout the class and identified 

contributions from SDT 
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Introdução 

Documentos oficiais, como o PCN (BRASIL, 1999) e o PCN+ (BRASIL, 2002) 

dão ênfase em um Ensino de Ciências que privilegie a constituição de competências, 

habilidades e disposições de condutas, ao invés do zelo pela quantidade de informações. 

Segundo esses documentos a preocupação educacional deve residir no aprender a 

aprender e a pensar. O processo de ensino-aprendizagem deve permitir a apreensão de 

conhecimentos escolares pelos alunos, tornando os capazes de: fazer a ponte entre a 

teoria com as experiências cotidianas; dar significado ao aprendido e captar os 

significados do mundo; saber fundamentar a crítica; argumentar com propriedade; lidar 

com o sentimento que a aprendizagem desperta; estimular o raciocínio e outras 

competências cognitivas superiores; potencializar a interação com o professor e demais 

colegas para a permanente negociação propiciando formas coletivas de construção do 

conhecimento; exercitar o protagonismo intelectual em situações sociais; ter a 

oportunidade de diálogo permanente entre diferentes áreas do saber; vivenciar os 

conteúdos de ensino de modo contextualizado; agir como um consumidor prudente; 

refletir sobre suas decisões pessoais e profissionais, entre outras contribuições que os 

preparem para a cidadania. 

Contudo, percebe-se que, deliberadamente ou não, o ensino bancário denunciado 

por Freire (1987) ainda acompanha muitas práticas escolares. Nessa perspectiva, o 

professor é o detentor do saber e o educando apenas o depositório de informações. 

Exercitando este arquivamento não resta espaço para desenvolver com o educando uma 

consciência crítica, que resultaria na sua inserção no mundo, como um ser 

transformador. Baseado em Freire (1996) e no que defendem os documentos 

orientadores da educação citados, enfatizamos a importância do papel do professor não 

apenas para problematizar conteúdos, mas também no processo de formação de 

indivíduos críticos e reflexivos.  

A proposta deste trabalho foi desenvolvida em um contexto educacional que 

seguia uma linha tradicional, uma escola particular do Distrito Federal que priorizava a 

acumulação de informações sem uma preocupação real com a contextualização e o 

desenvolvimento do pensamento crítico. De certa forma, essa foi uma das primeiras 

atividades resultantes do processo de mudança na forma de pensar o processo de ensino-

aprendizagem. Pode-se dizer que foi um momento de transgressão ao sistema pelo 
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incômodo causado com a incapacidade do modelo transmissão-recepção em alcançar 

satisfação entre os alunos e a professora. Contudo, neste primeiro momento, prezamos 

pela sutileza, priorizando a simplicidade como o primeiro passo para romper com o 

modelo em prol de um ensino mais dinâmico. A ideia foi possibilitar aos estudantes a 

perspectiva de protagonismo, dado a eles condições de avaliar e questionar situações 

reais, aplicando conhecimentos escolares e desenvolvendo argumentos mais 

fundamentados. 

Para isso, utilizamos Textos de Divulgação Científica (TDC) como ferramenta 

motivadora. Estes textos foram selecionados para contextualizar conceitos de Química 

Orgânica, que estavam sendo estudados no 3.
o
 ano do Ensino Médio, bem como 

fomentar as discussões sobre Isomeria Orgânica que seria apresentado na sequência. 

Sendo assim, optamos por dois textos (1 e 2) resumidos na metodologia deste trabalho. 

O texto 2 descreve o drama vivido em anos anteriores pelo uso da Talidomida por 

gestantes e também explicava que substâncias de mesma fórmula molecular podem 

apresentar propriedades diferentes. O texto 1, por sua vez, direciona à reflexão para 

questionamentos mais atuais, neste caso, sobre os riscos de medicamentos 

desenvolvidos para uma finalidade e utilizados em outros contextos. 

Apesar dos jovens vivenciarem experiências de Divulgação Científica (DC), por 

falta de conhecimento ou pela dificuldade de correlacionar o que sabem com situações 

reais ou pela pouca criticidade, podem acabar acreditando em quaisquer informações 

que leem ou escutam. Então, em uma perspectiva educativa mais crítica, consideramos 

que professores de Ciências devem aproveitar para inserir questões sociocientíficas 

expostas nas diferentes mídias e redes sociais, aproveitando esses assuntos controversos 

para desenvolver conteúdos específicos. Por isso, os professores podem fazer uso de 

diferentes materiais de DC existentes como artigos, vídeos e filmes, palestras, panfletos, 

propagandas.  

Possíveis contribuições da DC nas salas de aula destacadas por Ribeiro e 

Kawamura (2006) foram: fortalecer a leitura; incluir informações atualizadas sobre 

Ciência e Tecnologia; despertar a curiosidade científica; ampliar o entendimento do 

papel dos cientistas; aproximar os jovens do fazer científico; mostrar a Ciência como 

construção humana; desmistificar a Ciência; promover a contextualização de conteúdos; 

estabelecer pontes entre a linguagem do aluno e a linguagem científica; tornar o 

conhecimento científico mais significativo aos estudantes; promover a mudança 

conceitual; motivar e encantar os alunos; desenvolver a argumentação; aflorar os 
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conhecimentos e sentimentos que os alunos trazem; elevar o nível cultural; formar o 

espírito crítico e reflexivo; interagir de forma crítica com esses materiais; direcionar um 

olhar para os problemas da sociedade; estimular uma ação social responsável; promover 

um sentimento de integração com o mundo atual; desenvolver hábitos e atitudes que 

permanecerão mesmo após o egresso escolar; relacionar os valores socioculturais 

implícitos ou não nas informações sobre Ciência e Tecnologia; mudar as concepções de 

ensino e nos papéis da escola e dos próprios estudantes, entre outros. 

Foi na perspectiva de observar a ocorrência de transformações que foram 

analisadas possíveis contribuições dos dois TDC em aulas de Química para promover a 

reflexão dos estudantes sobre com relação ao uso de medicamentos para fins diversos ao 

seu propósito original.  

 

Pressupostos Teóricos 

O desenvolvimento tecnológico, as inovações científicas, os avanços da 

medicina, os produtos estéticos, os alimentos transgênicos, as guerras armadas, as 

drogas sintéticas, os danos ao meio ambiente, entre outras questões científicas que 

impactam à sociedade vêm sendo amplamente difundidas na mídia, por intermédio de 

jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Todo esse processo de trânsito de 

informações científicas para a sociedade tem causado controvérsias entre os 

pesquisadores, em relação, a linguagem utilizada, as distorções dos conceitos, o 

aprofundamento das informações, os responsáveis por esta função, entre outros 

aspectos.  

A difusão do conhecimento científico ocorre entre o público de especialistas, 

bem como entre os não especialistas ou leigos. Quando esse conhecimento sai para fora 

do círculo em que é produzido, denominamos divulgação científica. Termo que para 

algumas pessoas é um conceito polissêmico pelos diferentes veículos que circula. 

Consideramos que isso não se constitui um problema para inserir a divulgação científica 

no ensino, desde que o professor tenha entendimento do que ele considera como DC, 

seja criterioso na escolha dos materiais e defina a perspectiva pretendida ao trabalhar 

com essa ferramenta (sobre os conflitos conceituações, ver NASCIMENTO, 2008).  

Neste trabalho, adotamos o posicionamento proposto por Bueno (2009, p. 162) 

que compreende a DC como a “[...] utilização de recursos, técnicas, processos e 

produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informações científicas, tecnológicas 

ou associadas a inovação ao público leigo”. 
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No âmbito educacional, os estudos de Albagli (1996) identificaram que a Escola 

não tem sido capaz de oportunizar todas as informações científica requerida a um 

cidadão, por este motivo, outras estratégias são necessárias para formar uma pessoa 

crítica e a DC aparece como mais um meio de contribuir nesse processo. Como o 

público, em geral, não compreende a linguagem científica, a DC auxilia na 

alfabetização científica ao popularizar os códigos para a grande massa leiga. Na 

perspectiva do letramento científico, a DC pode auxiliar o cidadão a conversar, discutir, 

ler, escrever e compreender o impacto da ciência e da tecnologia sobre a sociedade em 

uma dimensão voltada para a compreensão pública da ciência dentro do propósito da 

educação básica de formação para a cidadania.  

Além disso, como os TDC apresentam uma linguagem diferenciada dos 

materiais didáticos e costumam abordar assuntos discutidos pelos jovens que estão em 

contato com as novidades tecnocientíficas presentes nos meios de comunicação, 

tornam-se uma potencial ferramenta educacional, principalmente, nas aulas de Ciências 

da Natureza. Como pontuado anteriormente, para Ribeiro e Kawamura (2006), 

inúmeros são os benefícios da DC, podendo proporcionar aos alunos estímulo à leitura, 

ampliação da visão do mundo, construção da análise crítica, contextualização das 

atualidades científicas, entre outras habilidades. Contudo, para a obtenção desses 

resultados, é necessária uma análise cuidadosa das vertentes utilizadas, ou seja, estudos 

sobre a natureza dos TDC e as estratégias adotadas para a sua finalidade. Os autores 

destacam que “materiais diferentes apresentarão características diferentes” (p. 10).   

Para Bueno (2010), os meios de comunicação de massa favorecem a percepção 

da Ciência e dos cientistas à uma aura de genialidade quando contemplam os avanços 

tecnocientífico como um momento singular e sensacionalista. Muitas vezes, jornalistas 

ou divulgadores midiáticos não estão preparados para um processo de decodificação do 

discurso científico e privilegiam a espetacularização da notícia ao invés da precisão da 

informação. Outro aspecto preocupante observado pelo autor, refere-se aos 

constrangimentos de interesses extra científicos da informação (comerciais, industriais, 

políticos, militares, entre outros) aos quais a difusão científica é submetida.  

 Consideramos importante levar para os nossos alunos os apontamentos de Bueno 

quando destaca que as motivações da Ciência e Tecnologia se devem a investimentos 

que tem como finalidade obter lucros e/ou consolidar privilégios e monopólios. Por 

isso, aparecem denúncias sobre manipulações nas difusões dos resultados de pesquisas 

científicas para privilegiar ou mascarar intenções. 
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 Pelo que foi destacado nesse texto, é visível as possíveis contribuições positivas 

da DC nas aulas de Ciência quando bem planejado pelo professor. Por este motivo 

foram escolhidos os dois TDC para tornar a abordagem do conteúdo de Isomeria mais 

interessante, próximo à realidade dos alunos e das problemáticas atuais, que também 

nos possibilita discutir a natureza do conhecimento científico tecnológico e os possíveis 

impactos sociais.  

 

Metodologia 

 Este trabalho é produto de uma atividade desenvolvida em uma escola particular 

do Distrito Federal que à época possuía, em sua grande maioria, alunos esportistas. Os 

vinte e dois participantes da pesquisa eram estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, 

com idades entre dezesseis e dezoito anos.  

 A seleção da escola se justifica porque à época uma das autoras e pesquisadora 

também era professora da instituição. Os alunos foram selecionados por serem mais 

vividos acadêmica e socialmente e já terem conhecido conceitos de química orgânica 

básica, como características e propriedades dos principais grupos funcionais orgânicos. 

No entanto, enfatizamos que no momento da intervenção, não havia sido ministrado o 

conteúdo de Isomeria Orgânica. Para Cohen et al. (2007), esta configuração é adequada 

para estudos de casos de intervenção educacional. 

Foram pesquisados textos em revistas de DC para encontrar materiais que se 

adequassem ao conteúdo que estava sendo ministrado e ao perfil da turma. O objetivo 

desta proposta foi analisar as contribuições de Textos de Divulgação Científica 

relacionados à reflexão do uso de medicamentos para outras finalidades além do 

propósito para o qual foram desenvolvidos. Esse trabalho não tem a intenção de 

generalizar pressupostos a partir dos dados coletados (Cohen et al., 2007). 

Nesta pesquisa, selecionamos dois textos, que atendiam ao objetivo sobre a 

questão sociocientífica estabelecida, foram eles:  

Texto 1 - “Parece milagre”
1
, relata um medicamento que foi desenvolvido para 

prevenir a diabete, a Liraglutida (vendida sob o nome comercial de Victoza) e é 

indicado pelas agências de saúde apenas para o tratamento de pessoas com diabete tipo 

2. Porém, no momento da publicação do artigo, a droga estava sendo prescrita por 

 
1 LOPES, A.D. Parece Milagre, Veja, saúde, São Paulo, p.104, set. 2011. 
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alguns médicos para pessoas que não apresentam nenhuma alteração nos índices 

glicêmicos, mas que almejam o emagrecimento.  

Texto 2 - “O segredo da talidomida”
2
, descreve historicamente os efeitos que a 

talidomida causou em fetos humanos e os estudos que a ciência vem desenvolvendo 

para analisar os mecanismos de ação da substância que foi comercializada nos anos de 

1950 para controlar náuseas em gestantes. 

O desenvolvimento da atividade com os estudantes realizou-se em um encontro 

de quarenta e cinco minutos e a análise dos dados gerados foi preponderantemente 

qualitativa. A abordagem iniciou com os alunos respondendo, de forma escrita e 

individual, a dois questionamentos. A primeira questão abordou um aspecto científico 

de cunho conceitual e a segunda questão foi uma hipótese elaborada a partir de dilemas 

comuns, estando intrinsecamente relacionada a situação sociocientífica abordada no 

Texto 1: 

 

Questão 1 - “Substâncias com a mesma fórmula molecular apresentam as mesmas 

propriedades físicas e químicas? Atuam da mesma forma?”. 

 

Questão 2 - “Pesquisas médicas revelam que com o passar dos anos a produção de 

hormônios de crescimento no corpo vai reduzido, levando a um aumento da flacidez e 

redução da tonocidade. Por esse motivo, alguns médicos estimulam seus pacientes mais 

idosos à reposição que, segundo algumas pesquisas científicas, não existem 

contraindicações. Relatos de pacientes mais jovens que fazem uso desta medicação, 

sem prescrição médica, percebem um rápido ganho de massa muscular. Você, hoje, 

faria uso desta medicação?”. 

 

Em seguida, a turma foi dividida aleatoriamente em dois grupos, chamados de 

grupo X e grupo Y, cada um com 11 participantes. Os alunos receberam textos para ler 

e refletir individualmente e depois discutir coletivamente no grupo. Os alunos do grupo 

X ficaram com o texto 1, enquanto o texto 2 foi designado aos alunos do grupo Y.  

Após o término da leitura e discussão interna, o grupo X explicou para o grupo 

Y do que se tratava o texto, seguido do grupo Y que repetiu a dinâmica. As discussões 

sobre os pontos abordados nos textos foram orientadas pela professora, que incluiu aos 

poucos os questionamentos, relacionando-os com as novas informações apresentadas.  

 No final, os alunos retomaram aos questionamentos do início da aula e se 

posicionaram de forma oral sobre possíveis mudanças em seus posicionamentos. Para a 

análise dos resultados, tomamos os estudos de aprendizagem escolar de Tunes e 

 
2 O Segredo da Talidomida, Ciência Hoje, São Paulo, Ed. 260, v.44, p.14, jun. 2009. 
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colaboradores (2006) que enfatizam como uma função do sujeito psicológico, exercida a 

partir das suas configurações subjetivas, como as relações sociais que a pessoa 

estabelece ao longo da vida e, também, do contexto social em qual a pessoa está 

inserida, que corroboram a complexidade e a diversidade da aprendizagem. 

 

Discussão dos Resultados 

Para o nosso trabalho consideramos, assim como definido por Vygotsky, uma 

distinção entre os conceitos cotidianos ou espontâneos e os conceitos científicos. Os 

indivíduos constroem seus conceitos cotidianos pelas observações, manipulações e 

vivências em sociedade. Os conceitos científicos são sistematizados e adquiridos no 

contexto escolar, eles são mais abstratos, abrangentes e apresentam diferentes graus de 

generalizações, são os resultados de uma compilação de conhecimentos construídos pela 

humanidade. Contudo, ambos os conceitos estão interligados e se influenciam 

mutuamente. Em relação a uma nova informação, o indivíduo busca significá-lo com 

outros conceitos já internalizados. Esse processo de formação de novos conceitos é 

complexo, mas possibilita o desenvolvimento de conexões psicológicas superiores 

(REGO, 1995). 

 Dessa forma, a primeira etapa é muito significativa no processo educacional, 

percebemos as concepções prévias dos estudantes, como assimilaram conteúdos 

anteriores e como podem refletir na sua compreensão dos conteúdos apresentados 

posteriormente, nesse caso, o conteúdo de Isomeria Orgânica.  

Ao analisar os resultados sobre a primeira questão apresentada no início das 

aulas, verificou-se que apenas um aluno determinou que compostos com a mesma 

fórmula molecular apresentam as mesmas propriedades, os demais alunos responderam 

que os compostos de mesma fórmula podem apresentar propriedades físicas e químicas 

diferentes. Dos 21 alunos que fizeram esta afirmação, apenas seis não souberam 

justificar suas respostas, o restante usou conceitos químicos para apoiar seus 

posicionamentos, conforme observado na Figura 1.  
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Figura 1- Respostas dos vinte e um alunos sobre a Questão1 

  

  Das respostas apresentadas, percebeu-se que grande parte dos alunos utilizou 

conhecimentos escolares ministrados anteriormente para tentar justificar as suas 

respostas. Alguns alunos citaram o conceito de Isomeria ainda não explorado na turma. 

Quando questionados sobre o conhecimento, informaram já terem estudado nos cursos 

preparatórios para vestibular que faziam no contraturno à escola. Percebemos de forma 

positiva os alunos relacionarem conteúdos anteriores para encontrar solução para a 

questão, principalmente, as relacionadas com os grupos funcionais e geometria 

molecular que servirão como alicerces no entendimento de isomeria plana e espacial. 

Ainda que a maioria dos alunos soubesse que moléculas com a mesma fórmula 

molecular podem atuar de formas diferentes, não compreendem que um hormônio pode 

trazer prejuízos ao ser utilizado fora do contexto específico. Poderemos observar isso 

logo a seguir. 

 Já para o segundo questionamento, dezoito alunos responderam que usariam o 

medicamento, justificando que na ausência de contraindicações é permitida a utilização. 

Segue abaixo algumas destas transcrições: 

 

Aluno A: “Sim, pois como disse não existe contra indicações. E com o tempo vamos 

perdendo hormônios, então uma reposição poderá ser até benéfica”. 

Aluno B: “Usaria, pois acho que me daria energia, disposição, agilidade e com isso 

me ajudaria na saúde”. 

Aluno C: “Usaria sim, pois preciso ganhar massa”. 

Aluno D: “Sim, se segundo as pesquisas não há riscos usaria sem problemas, porém se 

fosse detectado qualquer risco jamais usaria para a estética algo que comprometeria a 

minha saúde”. 

Aluno E: “Sim, se um medicamento é aprovado pelo Ministério da Saúde e por meu 

médico e não causando mal ao meu corpo eu usaria”. 

 

E os poucos alunos que não utilizariam o medicamento, apenas quatro, 

descreveram os seus motivos conforme as transcrições abaixo: 
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Aluno F: “Não, porque essas substâncias podem apresentar riscos porque a idade é 

avançada e o organismo não é tão suscetível a ataques ao organismo com quando eram 

jovens”. 

Aluno G: “Não, porque mesmo não tendo contra indicações ele pode trazer algum 

problema para sua saúde. Você nunca saberá realmente o que pode acontecer”.  

Aluno H: “Não, porque aumentaria a massa muscular e não quero”. 

Aluno I: “Não porque existem outras formas de reposição de hormônios sem precisar 

usar remédios e para manter a rigidez um bom exercício ajuda e tonifica partes do 

corpo”. 

 

 Analisando as respostas mais relevantes, consideramos que é possível agrupá-las 

por similaridade, provocando a emergência de categorias, como por exemplo nas 

respostas dos alunos A, B, D, E, F e G, mesmo expressando opiniões divergentes, 

percebe-se a presença da categoria saúde, em que se relata uma preocupação com as 

necessidades metabólicas do organismo. Ainda nestas respostas, os alunos A, D e E 

utilizam como respaldo do seu posicionamento a indicação das pesquisas médicas 

citadas no enunciado, sendo assim, identificamos uma categoria que expressa a 

preocupação do grupo com relação à orientação profissional em seus argumentos. 

Apenas o estudante F, parte dos que não utilizariam o medicamento, cogitou a 

possibilidade de equívocos desta evidência científica, ou seja, dessa orientação 

profissional. Já, as respostas de C e H se adequam apenas a categoria estética, ainda que 

sejam de opiniões contrárias, direcionam suas concepções exclusivamente a um corpo 

idealizado. Por fim, da resposta do aluno I emergiram duas categorias a de 

funcionalidade e a de atividade física, o aluno indicou a possibilidade de outros meios 

e a prática de exercícios físicos para a manutenção de um corpo saudável. 

 Para a sequência da atividade os alunos, divididos em grupos, leram os textos. 

Propositadamente, pedimos para o grupo X iniciar a explicação do texto 1. Observamos 

durante o debate que os alunos do grupo X foram convencidos pelo texto, que incitavam 

o uso desse medicamento milagroso. Na exposição para o grupo Y, os alunos de X 

tentaram vender o produto. Isso porque os alunos de Y não tinham lido o texto 1 

designado somente ao grupo X.  

Esse momento e as respostas dos alunos A, D e E confirmam algumas 

ponderações apontadas por Pechula (2002), os veículos de comunicação de massa 

empregam signos que remetem a Ciência ao mundo místico-sagrado, criando uma 
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ilusão ao público de que ela possui o poder de explicar e solucionar os problemas 

porque é, dentre todos os conhecimentos, o mais digno de “crença”, aceitação e 

confiança. Dessa forma, um produto apresentado em nome da Ciência ganha uma 

credibilidade na visão coletiva “encantada” que anteriormente era destinada aos 

elementos religiosos. 

O texto 1 abordou a reportagem de forma sensacionalista, não apontou 

contraindicações ao medicamento, resumidamente, em nossas palavras, parecia um 

merchandising do produto. Esta observação nos remete aos alertas de Bueno (2010), já 

supracitados, quanto aos interesses extra científicos da informação aos quais a difusão 

científica é submetida. Contudo, os alunos do grupo X não manifestaram nenhuma 

destas observações ao exporem o texto, o que mostra quão suscetíveis são os indivíduos 

sem criticidade.  

 Como os alunos do grupo Y haviam lido o texto 2 sobre os danos causados por 

um medicamento, não se mostraram tão convencidos ao discurso do grupo X e 

questionaram as possibilidades de malefícios do uso de um hormônio destinado a 

diabéticos para a função de emagrecimento e utilizaram o texto 2 como respaldo dos 

seus argumentos.  

O debate transcorreu de forma dinâmica durante as primeiras reflexões presentes 

nos textos. Contudo, os alunos apresentaram dificuldades ao relacionar os textos com os 

questionamentos do início da aula. Portanto, a professora precisou fazer algumas 

intermediações e instigar conectores. Além disso, percebeu que ainda que 

questionassem as informações do texto 1, apresentavam inseguranças ao criticar a visão 

científica porque médicos estavam aprovando o uso do medicamento. 

O aval dos médicos, foi um dos fatores que reforçou a credibilidade do artigo do 

texto 1. Concordamos com Catiel e Póvoa (2002) que consideram preocupante o 

modelo hegemônico predominante na Medicina Ocidental que leva a ‘verdades’, 

orientada por uma “soberania” científica. Para Sayd e Moreira (2000, p. 14) “estudar a 

tradição cética em medicina é trazer à luz uma espécie de segredo, familiar a filósofos e 

a muitos médicos, mas estranho para o leigo” e, de uma forma geral, os médicos 

costumam esperar que seus pacientes acreditem em suas ações, não permitem que 

desacreditem de suas ordens ou prescrições. Sobre o ceticismo médico, as autoras 

enfatizam que a forma clássica se refere apenas a eficácia dos medicamentos, mas existe 

também outros tipos, como a relação do leigo quanto à instituição médica. Nesse 

sentido, queremos nos distanciar tanto do crédulo ingênuo de senso crítico quanto do 
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cético radical, soberbo, que se nega as possibilidades terapêuticas ou que alguém possa 

com êxito encarregar-se de sua saúde. Assim, nos aproximamos mais de 

posicionamentos críticos como ensaiado pelo estudante F, empoderando os jovens para 

argumentos mais elaborados. 

 Em nossas reflexões, outro fator que pode ter contribuído com a insegurança dos 

alunos a contestar os argumentos do texto é o papel do professor. Os alunos estão 

acostumados com esta visão do professor detentor da “verdade”, ainda mais um 

professor da área de Ciências Exatas que leva conhecimentos pré-estabelecidos, 

estáticos, sem abertura a contradições. Então, em nosso imaginário, na visão de alguns 

alunos, surge a dúvida: como questionar um texto levado por esse profissional?  

 Ainda que não estivessem habituados a questionar esses dogmas educacionais e 

científicos, percebemos uma mudança nas percepções dos alunos ao longo do debate, 

conduzida pelos próprios participantes. Dessa forma, podemos dizer que em alguns 

momentos os alunos foram autônomos e protagonistas na condução do seu aprendizado. 

No debate, ficou mais evidente a mudança dos discursos do grupo X que foi levado a 

concordar com as ponderações posteriores do grupo Y. 

 Após os debates, todos os alunos afirmaram compreender que mesmo moléculas 

com a mesma fórmula molecular podem apresentar propriedades diferentes. Ainda em 

sua totalidade, os alunos perceberam que a Ciência não é uma verdade absoluta, ela 

evolui e novas percepções aparecem e, por fim, foram precursores que contextualizaram 

o conteúdo de Isomeria Orgânica.  

Em relação ao uso indevido de medicamentos, três alunos mantiveram a sua 

resposta, utilizariam o medicamento. Segundo eles, vale a pena correr o risco pela 

estética. Isso ressalta a necessidade de abordar a relação saúde e estética nas aulas de 

Ciências. Os autores Dallo e Palludo (2011) alertam que essa adoração ao corpo 

interfere no comportamento dos adolescentes, levando ao uso de medicamentos 

inapropriados e, assim, distorcem a compreensão do que seria cuidar do corpo, 

preocupando-se com as questões estéticas e do emprego do corpo como fonte de prazer, 

para se socializarem.  

Dos 18 alunos do início da aula que afirmaram tomar o medicamento, 83,33% 

passaram a refletir sobre os riscos que podem advir para a saúde ao fim da aula. Diante 

desses dados, considero que a aula atingiu os objetivos propostos. Ainda assim, 

consideramos que entre estas manifestações pode ter um contexto do “politicamente 
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correto” e não, necessariamente, indicar que jamais utilizariam de medicamentos para 

fins estéticos.  

Não tínhamos como pretensão de que os alunos mudassem concepções 

estabelecidas ao longo da vida apenas com uma atividade. Os três alunos, 16,66%, que 

não modificaram o seu posicionamento, vêm para corroborar a importância de 

dinâmicas similares que motivem os alunos a refletir sobre suas concepções, 

contextualizar os conhecimentos escolares com situações cotidianas, estimular o senso 

crítico e a visão de mundo. 

 Rego (1995), em seus estudos de Vygotsky, enfatiza que apesar dos conceitos 

começarem a serem elaborados na infância, as funções intelectuais que formam a base 

psicológica amadurecem apenas na puberdade. Para que os adolescentes conquistem 

estágios mais elevados de raciocínio é necessário um ambiente desafiador, que estimule 

o intelecto. E é nesse sentido que nos vemos no papel de proporcionar aos nossos 

alunos, jovens em fase de amadurecimento, uma atividade que exija uma reflexão de 

consciência. 

Entres as potencialidades dos TDC, as autoras, Ribeiro e Kawamura (2006) 

enfatizam a perspectiva de favorecer aos alunos uma leitura de mundo, onde o TDC 

transcende o seu papel como um mero instrumento porque proporciona uma inversão de 

papéis. E foi, exatamente, esta percepção que tivemos com a vivência, não foi o Ensino 

de Química que contribuiu na motivação da leitura, mas sim a leitura que favoreceu o 

Ensino de Química.  

 

Considerações Finais 

 Ao desenvolver a atividade percebemos como o cientificismo e o dogmatismo 

estão presentes no ensino escolar reforçados pelo ensino tradicional. Também 

visualizamos as fragilidades dos TDC quando o leitor não apresenta uma visão crítica 

com o material que lê. Contudo, a DC no contexto educacional, quando bem conduzida, 

pode ser apresentada como uma ferramenta a romper com essas barreiras. Sendo assim, 

consideramos papel da escola desenvolver estratégias educacionais contextualizando 

conteúdos com situações reais. A escola colabora efetivamente para dotar os alunos de 

argumentos que possam auxiliá-los a se posicionarem criticamente quanto aos avanços 

da ciência e os impactos em suas vidas. 

A aplicação de TDC na aula de Isomeria nos permitiu um ensino como orientado 

pelos documentos oficiais privilegiando o “aprender a aprender e a pensar”. Não foi 
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objetivo deste trabalho mensurar todas as contribuições que podem possibilitar a DC no 

contexto educacional citadas na literatura, por isso, restringimos aquelas identificadas 

ao alcançarmos os objetivos propostos: a inclusão de informações atualizadas sobre a 

Ciência e a Tecnologia; a ampliação do papel dos cientistas e da Ciência; a percepção 

da Ciência como uma construção humana; a desmistificação da Ciência; a 

contextualização dos conteúdos escolares; a ampliação do entendimento da linguagem 

científica; a “mudança” conceitual; a motivação e encantamento dos alunos pela 

atividade; a externalização de sentimentos e conhecimentos dos alunos e a interação 

crítica com os materiais de estudo. 

 Em relação ao conteúdo da aula, os alunos puderam perceber que existem 

isômeros e, por este motivo, mesmo moléculas com fórmula molecular idênticas podem 

apresentar propriedades físicas e químicas diferentes, em função de sua estrutura. Desta 

forma, a estratégia permitiu que refletissem sobre outras possibilidades, no caso, sobre 

os riscos da ingestão medicamentos sem orientações médicas adequadas. 

  Essa proposta possibilita estimular o senso crítico para que os jovens possam 

refletir sobre as propagandas enganosas de remédios milagrosos capazes de curar 

doenças, emagrecer, obter massa muscular em um curto espaço de tempo e sem danos à 

saúde. Incentivar que desmascarem o charlatanismo, as promessas fáceis mascaradas de 

ciências e que estudem para poderem conhecer e discutir sobre o que é melhor para si. 

 

Referências Bibliográficas 

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino Médio. Brasília: MEC/Semtec, 1999. 

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN+ 

Ensino Médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: 

MEC/Semtec, 2002. 

ALBAGLI, S. Divulgação Científica: informação científica para a cidadania? Ciência 

da Informação. Brasília, v.25, n.3, p.396-404, 1996. 

BUENO, W. C. Comunicação científica e divulgação científica: Revisando o conceito. 

In: VICTOR, C.; CALDAS, G.; BORTOLIERO, S. (Org.) Jornalismo científico e 

desenvolvimento sustentável. São Paulo: All Print, 2009.  

BUENO, W. C. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e 

rupturas conceituais. Informação & Informação, Londrina, v.15, n. esp., p. 1-12, 2010.  

CASTIEL, L. D.; PÓVOA, E. C. Medicina baseada em evidências: “Novo paradigma 

assistencial e pedagógico”? Interface - Comunic, Saúde, Educ, v. 6, n. 11, p. 117-32, 

ago. 2002. 



 

 

 

430 

COHEN, L.; MANION, L.; MORRISON K. Research methods in education, 6th edn, 

New York: Routledge, p. 300-312, 2007. 

DALLO, L.; PALUDO, K. I. Idolatria ao corpo na sociedade contemporânea: 

Implicações aos adolescentes.  In: X Congresso Nacional de Educação – EDUCERE. I 

Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação – 

SIRSSE. 7 a 10 Nov. de 2011. Curitiba, PR, Brasil.  

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 38 ed. 

São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1987. 

NASCIMENTO, T. G. Definições de Divulgação Científica por jornalistas, cientistas e 

educadores em Ciências. Ciência em Tela, v.1, n.2, p. 1-8, 2008. 

PECHULA, M. R. Os signos mítico-sagrados na divulgação científica dos meios de 

comunicação de massa. In: Atas do V Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação – INTERCOM. Salvador, BA, 2002. 

RIBEIRO, R. A.; KAWAMURA, M. R. D. Divulgação científica e ensino de física: 

intenções, funções e vertentes. In: Atas do X Encontro de Pesquisa em Ensino de Física. 

Londrina: SBF,  p. 1-11, 2006. 

REGO, T. C. Vygotsky – Uma perspectiva histórico-cultural da educação. Petrópolis: 

Vozes, ed. 25ª, 1995. 

SAYD, J. D.; MOREIRA, M. C. N. Medicina baseada em evidências – Ceticismo 

terapêutico, recorrência e história. Physis: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 

1, p. 11-38, 2000. 

TUNES, E.; TACCA, M. C. V. R.; MARTÍNEZ, A. M. Uma crítica às teorias clássicas 

da aprendizagem e à sua expressão no campo educativo. Linhas Críticas, Brasília, v. 12, 

n. 22, p. 109-130, jan./jun. 2006.



 

 

 

431 

SABERES DOCENTES SOBRE O SISTEMA CIFRANÁVICO DE 

PROFESSORES QUE LECIONAM NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
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Resumo: A aprendizagem no Sistema de Numeração Decimal (SND) é essencial para a 

progressão discente no campo aritmético. Atualmente, o ensino do SND acontece 

mediante regras e com pouca utilização de recursos didáticos. Os registros numéricos 

discentes expressam o conhecimento dos estudantes sobre o SND, os quais precisam ser 

interpretados pelo docente. Essa pesquisa, em andamento no Mestrado Acadêmico do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, tem como 

objetivo geral ampliar os saberes docentes – conteudístico e pedagógico – sobre o SND, 

nomeado por Barguil (2016) de Sistema Cifranávico (SC) dos docentes que lecionam no 

ciclo de Alfabetização.  

 

Palavras-chaves: Sistema Cifranávico; Sistema de Numeração Decimal; Saberes 

docentes; Ciclo de Alfabetização; Educação Matemática 

 

Abstract: Decimal Numbering System (DNS) learning is essential for student 

progression on arithmetic field. Currently, DNS teaching takes place through some rules 

and with a little use of didactic resources. Student numerical records express the 

students’ knowledge about the DNS, and those records need to be interpreted by the 

teacher. This research, in progress at the Academic Master of Postgraduate Program in 

Education at Federal University of Ceará, aims to increase the teaching knowledge – in 

what it refers to content and pedagogy - about the DNS, named by Barguil (2016) as 

Cifranavic System (CS), for teachers who give lessons at literacy cycle. 

 

Keywords: Cifranavic System - Decimal Numbering System - Teaching Knowledge - 

Literacy Cycle - Mathematics Education 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino de matemática nos anos iniciais do ensino Fundamental tem sido tema 

de diversas pesquisas nos últimos anos. Este artigo, especificamente, irá abordar os 

saberes dos professores que lecionam na alfabetização sobre o Sistema de Numeração 

Decimal, nomeado por Barguil (2016) de Sistema Cifranávico. 

O interesse em pesquisar este assunto surgiu a partir das minhas 

experiências enquanto professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede 

privada e pública do município de Fortaleza e participante de formações continuadas em 

matemática. Durante os anos que atuei como professora nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, 1º, 2º e 3º anos, percebi que priorizava mais o ensino do sistema de escrita 

alfabético em detrimento do ensino da matemática, sendo as duas disciplinas 

obrigatórias e com a mesma carga horária no currículo. No que se refere às formações 

continuadas, em 2014, foi ofertado para professores do 1º ao 3º ano do Ensino 
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Fundamental da Rede Pública do Brasil um curso de formação continuada em 

alfabetização matemática, através do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), implementado pelo Ministério da Educação/ MEC - Governo Federal. O 

PNAIC considera que “a Alfabetização Matemática é entendida como um instrumento 

para a leitura do mundo, uma perspectiva que supera a simples decodificação dos 

números e a resolução das quatro operações básicas” (Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa/MEC, 2014, p. 05). 

Durante a minha participação na formação supracitada, em contato com 

professoras da Rede Municipal de Fortaleza que lecionam no 2º ano, pude perceber que  

boa parte do conteúdo visto na formação era novidade para muitas das docentes, uma 

vez que durante a sua formação no ensino básico e na formação superior, o ensino da 

matemática foi defasado. Fora isso, durante a sua atividade de ensino, elas relatam que 

em outros programas de formação o foco era apenas a alfabetização e letramento 

dissociado da matemática. FIORENTINI e LORENZATO (2007. p. 49) revelam que 

“os estudos sobre os saberes profissionais do professor, até início dos anos 90, têm 

revelado baixos níveis de compreensão e domínio do conhecimento matemático a ser 

ensinado”.  

Neste sentido, percebendo a necessidade e a urgência em ampliar os saberes 

docentes em matemática, surgiu o interesse em identificar os saberes conteudísticos e 

pedagógicos sobre o Sistema de Numeração indo-arábico - um conteúdo proposto para 

essa etapa da escolarização e que tem como objetivo permitir aos estudantes 

solucionarem problemas por toda a suas vidas - dos professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, bem como, favorecer a ampliação desses saberes a partir de uma 

pesquisa-ação. Assim, a pesquisa em como objetivo geral ampliar os saberes docentes – 

conteudístico e pedagógico – sobre o SND, nomeado por Barguil (2016) de Sistema 

Cifranávico – SC, dos docentes que lecionam no ciclo de Alfabetização. São os 

objetivos específicos desta pesquisa: i) identificar o saber conteudístico sobre o SC; ii) 

mapear os saberes discentes sobre o SC; iii) conhecer as estratégias didáticas utilizadas 

pelos docentes no ensino do SC. 

Percebendo que o ensino do Sistema Cifranávico acontece mediante regras e 

com pouca utilização de recursos didáticos, o que não favorece a compreensão, a 

aprendizagem discente e que os registros numéricos discentes expressam a compreensão 

deles sobre o Sistema Cifranávico, a qual precisa ser interpretada pelo docente, a 

problemática desta pesquisa pretende proporcionar a superação da ausência, imprecisão 
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e diversidade de termos referentes ao Sistema de Numeração Decimal – SDN – com a 

promoção de uma conexão dos vernáculos referentes aos seus conjunto, sistema e 

processo a partir da ampliação dos saberes docentes sobre o Sistema Cifranávico, a fim 

de garantir a aprendizagem dos discentes. 

O SISTEMA CIFRANÁVICO: NOVA NOMENCLATURA PARA O SISTEMA 

DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

 

 Diversas ações do dia-a-dia estão relacionadas com o conceito de número e a 

contagem: dizer a idade, o tamanho, o número do telefone, o dia do mês, passar troco, 

etc. No entanto, essas ações fazem parte da vida do homem há vários milênios. A 

história da matemática nos mostra que as representações das quantidades de a evolução 

dos números foram vivenciadas por diversos povos (egípcios, mesopotâmicos, romanos, 

maias, hindus...). Segundo Eves (2011), o conceito de número e o processo de contar 

foram desenvolvidos antes dos primeiros registros históricos. Ele afirma que é possível 

acreditar que a espécie humana, mesmo nas épocas mais primitivas, tinha algum senso 

numérico, no mínimo sabiam identificar quando se acrescentavam ou retiravam alguns 

objetos de sua coleção.  

Com a evolução gradual da sociedade, tornaram-se inevitáveis contagens 

simples. No entanto, de acordo com Ifrah (2005), essa história não é linear e é o 

desenvolvimento histórico das necessidades e preocupações de grupos sociais que 

revelam as características dos sistemas de numeração. 

Esta não é, assim, uma história abstrata e linear, como se imagina às vezes, e 

erradamente, a história da matemática: uma sucessão impecável de conceitos 
encadeados uns aos outros. Ao contrário, é a história das necessidades e 

preocupações de grupos sociais ao buscar recensear seus membros, seus bens, 

suas perdas, seus prisioneiros, ao procurar datar a fundação de suas cidades 

de suas vitórias utilizando os meios disponíveis, às vezes empíricos, como 

entalhe, às vezes estranhamente mitológicos, como no caso dos egípcios. E, 

assim fazendo, estes grupos manifestam amplamente seus preconceitos. 

(IFRAH, 2005, página 10). 

Todas as pessoas, ao longo de sua vida, elaboram diversas estratégias de contagem, 

bem como suas representações que podem ser gestuais, oral, registro escrito. Segundo 

Fayol, conforme descobertas arqueológicas, para cada objeto era associado algum 

código: dedo, palitos, riscos em pedaços de madeira e outros. Essas estratégias, que se 

caracterizam pelo fato de terem sido geradas a partir da ação humana, expressam as 
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mais primitivas formas de contagem – a correspondência termo a termo ou um a um – e 

de representação. 

Em diversos espaços-tempos, as civilizações formularam vários sistemas de 

contagem e representação que são formas de registrar o resultado da contagem. Cada 

um desses sistemas de numeração tinha suas peculiaridades, em relação as seguintes 

características: base, posicional, quantidade de símbolos, zero, princípio aditivo e 

princípio multiplicativo, conforme mostra no quadro a seguir, elaborado por Barguil 

(2016): 

Característica Sistema de Numeração 

Egípcio Mesopo-

tâmico 

Romano Maia Indo-arábico 

Base 10 60 10 20³ 10 

Posicional Não Sim Não Sim Sim 

Quantidade de 

símbolos 

07 03 07 03 10 

Zero Não Sim Não Sim Sim 

Princípio Aditivo Sim Sim Sim¹ Sim Sim 

Princípio 

Multiplicativo 

Não Sim Sim² Sim Sim 

Fonte: Elaborado por Paulo Bargui (2016) 

¹Existe também o princípio subtrativo: quando o símbolo de menor valor é escrito à esquerda de um 

de maior valor, subtrai-se do maior e valor do menor. O 1 só pode ser colocado antes de V ou X, o X 

antes de L ou C, e o C antes de D ou M. Desta forma, XL ≠ LX, pois X – L ≠ L + X. 

² A barra horizontal sobre um algarismo (ou um conjunto de algarismos) o multiplica por mil.  

³Conforme Ifrah (1997a, p.640), na 3ª ordem, o fator era 18 e não 20. 

 

O Sistema Indo-arábico, construídos pelos indianos e difundidos pelos árabes, 

contemplava características de outros sistemas, sendo a sua escrita alterada ao longo do 

tempo. São essas as principais características do SND: utiliza 10 algarismos (0 a 9), tem 

base decimal (agrupamentos de 10 em 10: unidade, dezena, centena, unidade de 

milhar...), é posicional (cada algarismo tem um valor absoluto e relativo, a depender da 

posição), utiliza o zero para representar o vazio, tem os princípios aditivo (o número é 
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obtido pela soma dos valores relativos) e multiplicativo (quando o algarismo ocupa uma 

posição, este tem um valor de potência de 10), os algarismos ocupam ordens e o 

conjunto de três algarismos compõe uma classe (BARGUIL, 2014). 

Para que se compreenda de maneira apropriada, se faz necessário esclarecer a 

diferença entre algarismo, numeral e número. Algarismo é um símbolo matemático, um 

signo gráfico utilizado para escrever numerais. Numeral é a expressão – oral ou 

registrada de um número, o significante, e pode ser formado por um ou mais algarismos 

e número é a ideia de quantidade, o significado. 

Neste sentido, Barguil (2016) afirma que é “necessário, portanto, que desde o 

princípio em contextos escolares, o sentido de algarismo seja diferenciado da acepção 

de número e numeral, bem como seja valorizado o conceito de dígito na notação, no 

registro – leitura e escrita – de palavras e numerais”. 

Da mesma forma que para que uma pessoa aprenda a ler e escrever, ou seja, seja 

alfabetizada, é preciso que ela aprenda o conjunto das letras, o alfabeto, para que seja 

possível a leitura e a escrita do numerais no âmbito do SND, é necessário, mas não o 

suficiente, ela conhecer o conjunto dos algarismos, ainda anônimo. 

Para superar essa ausência do nome do conjunto dos algarismos e considerando a 

origem do nosso sistema de numeração  - indo-arábico – Paulo Barguil (2016), batizou 

o conjunto dos algarismos de Cifranava, onde “Cifra” se refere ao zero e “Nava” ao 

nove. 

Comparando o Sistema de Escrita Alfabético (SEA) com o Sistema de Numeração 

indo-árabico, podemos perceber que há uma ausência, uso inapropriado e imprecisão 

nos termos referentes ao conjunto, sistema e processo, respectivamente, do Sistema de 

Numeração Decimal, conforme quadro 1 abaixo: 

Fonte: Barguil (2016, p. 386) 

Elementos 

Área do Conhecimento 

LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA ¹ 

Conjunto Alfabeto - 

Sistema Alfabético de Numeração Decimal 

Processo Alfabetização Numeralização, Numeramento, Sentido de Número 

ou Senso Numérico 
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¹ Apenas no âmbito da Aritmética 

Para Barguil (2016), o sistema de numeração indo-arábico ser chamado de 

Sistema de Numeração Decimal é pouco apropriado e, portanto, sugere o nome de 

Sistema Cifranávico para substituí-lo. 

A denominação Sistema de Numeração Decimal utilizada para se referenciar 

ao sistema de numeração decimal indo-arábico é pouco apropriada, seja 

porque esse é uma “[...] notação decimal algarítmica de posição” (IFRAH, 

1997b, p. 148), onde o aspecto posicional dos símbolos numéricos indianos” 

(IFRAH, 1997b, p. 109), onde o aspecto posicional, que é da maior 

importância, não é explicitado, seja porque “[...] a base dez é a mais 

difundida da História e sua adoção é hoje quase universal.” (IFRAH, 1997a, 

p.78). Acrescente-se, ainda, o fato de que os sistemas de numeração egípcio e 
Romano, que costumam ser ensinados às crianças antes do Indo-Arábico, são 

sistemas de numeração decimal. Ressalte-se, finalmente, o fato de que os 

algarismos desse sistema, no caso os caracteres indo-arábicos, não são 

rememorados, ao contrário do Sistema Alafabético, cuja denominação 

anuncia a sua origem. Em virtude disso, é a sugestão de nomear o SND de 

Sistema Cifranávico – SC (grifo do autor). 

        Neste sentido, Paulo Barguil (2016) propõe uma “sintonia vocabular” entre os 

termos, levando em consideração a importância do ensino do SEA e do SND. Para o 

conjunto dos algarismos indo-arábicos usados na notação numérica do chamado 

Sistema de Numeração Decimal, foi apresentado o nome Cifranava. Para substituir o 

SND e sendo coerente com o nome do conjunto doa algarismos, Sistema Cifranávico, 

cuja compreensão é fruto de um processo, assim como no SEA, chamado de 

Cifranavização.               

 No quadro 2 estão sintetizados os termos propostos por Barguil (2016) “que 

tanto promovem uma harmonização vocabular interna, no âmbito da matemática, como 

externa, em relação à Língua Materna, o que pode contribuir na obtenção de melhores 

frutos pedagógicos”. 

Fonte: Barguil (2016, p. 386) 

Elementos 

Área do Conhecimento 

LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA ¹ 

Conjunto Alfabeto Cifranava 

Sistema Alfabético Cifranávico 

Processo Alfabetização Cifranavização 
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¹ Apenas no âmbito da Aritmética 

 

SABERES DOS DOCENTES QUE LECIONAM MATEMÁTICA 

 No Brasil, o pedagogo é o responsável por iniciar o ensino de matemática tanto 

da Educação Infantil, como nas séries iniciais do ensino Fundamental. Para isso, ele 

precisa desenvolver alguns saberes indispensáveis para garantir o ensino e a 

aprendizagem por parte dos alunos. É preciso que ele conheça as características dessa 

disciplina, os fundamentos psicológicos da aprendizagem em matemática, ter domínios 

no saber pedagógico e conhecer metodologias de ensino que favoreçam a aprendizagem. 

 É durante a sua formação acadêmica que os professores conseguem obter 

apreensão de boa parte dos conteúdos que irão trabalhar em sala de aula, tais como as 

metodologias de ensino, exercícios teóricos e possibilidades de fomentar o aprendizado 

da matemática em seus alunos e alunas. Segundo Nacarato (APUD SILVA, 2005):  

a partir de sua experiência com professores que lecionam nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, que poucos profissionais sabem fazer uso dos materiais 

manipuláveis e outros nunca tiveram a oportunidade de conhecê-los, 

limitando-se, muitas vezes, aos desenhos apresentados nos livros didáticos 

(SILVA, 2005. p. 36).  

 

Silva ainda destaca em Nacarato (2009) que o professor de matemática nas 

séries iniciais tenham tanto conhecimentos respectivos à disciplina, bem como, outros 

saberes, entre os quais:  

1) Saberes de conteúdo matemático. É impossível ensinar aquilo sobre o que 

não se tem um domínio conceitual; 2) Saberes pedagógicos dos conteúdos 

matemáticos. É necessário saber, por exemplo, como trabalhar com os 

conteúdos matemáticos de diferentes campos: aritmética, grandezas e 

medidas, espaço e forma ou tratamento de informação. Saber como relacionar 

esses diferentes campos entre si e com outras disciplinas, bem como criar 

ambientes favoráveis à aprendizagem dos estudantes; 3) Saberes curriculares. 

É importante ter claro quais recursos podem ser utilizados, quais materiais 

estão disponíveis e onde encontrá-los; ter conhecimento e compreensão dos 

documentos curriculares; e, principalmente, ser um consumidor crítico desses 

materiais (SILVA.Op. Cit. P. 59). 

 

 No estudo de Silva sobre “os saberes docentes e o conhecimentos discentes do 3º 

Ano do Ensino Fundamental sobre o sistema de numeração decimal” (2013), o autor 

destaca em Tardif (2002), que o saber docente “tem raízes na sua escolarização pré-

profissional, e esse legado da socialização escolar permanece forte e estável por muito 

tempo” (p. 54). 

  De igual modo, Silva demonstrou em Curi (2005) que:  

essa caracterização global do conhecimento do professor revela a 
complexidade do processo de formação inicial desse profissional, seja pelo 
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fato de que esse conhecimento está atrelado à sua vivencia anterior, como 

aluno da educação básica, seja porque é um conhecimento referenciado em 

situações concretas de trabalho. Para a autora, especificamente na formação 

inicial de professores polivalentes, que vão estabelecer os primeiros contatos 

dos estudantes com conhecimento provenientes de várias áreas como, Língua 

Portuguesa, História, Geografia, Ciências Naturais, Arte e Matemática, à 

complexidade de formação agregam-se novos desafios, por exemplo, 

construir competências específicas para trabalhar com essas diferentes áreas 

do conhecimento.  

 Destaca também que, para Curi (2002), o “professor polivalente” contribui 

decisivamente para o aprendizado das crianças em sua fase inicial, “pela abordagem de 

conceitos e procedimentos importantes para a construção de seu pensamento 

matemático, a sua formação, especifica para essa tarefa é tema de investigação de 

grande prioridade na área da Educação Matemática” (SILVA, Op. Cit. P. 54). 

 Silva também destaca os diferentes tipos de “saberes docentes” apreciados por 

Tardif (2002), quanto à sua pluralidade:  

Saberes da formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e 

saberes experienciais. Para ele, o professor é alguém que deve conhecer sua 

matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos 

relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber 
prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos (SILVA, Op. 

Cit. P. 55). 

 Já em Pimenta (1996), a autora apresenta os saberes docentes em três categorias: 

“saber da experiência” (relacionados à trajetória escolar na qual entraram em contato 

com diferentes professores), “saber do conhecimento” (saberes dos conteúdos 

relacionados a cada disciplina) e “saber pedagógico”(a didática, as formas e saberes 

relacionados à pratica do ensinar).  

 Por sua vez Barguil (2012) considera que as licenciaturas carecem aprimorar a 

formação dos futuros professores, de modo que eles se tornem “professores-

investigadores” sobre a disciplina que lecionam, bem como em relação aos saberes dos 

alunos e os próprios saberes que eles dominam. De acordo com Barguil (2012), o 

professor que leciona Matemática deve desenvolver os seguintes saberes:  

1 - Saber conteudístico: referem-se aos conteúdos e de que modo estão organizados no 

currículo;   

2 – Saber Pedagógico: reportam-se às teorias da aprendizagem, os recursos didáticos e a 

transposição didática;  

3 – Saber Existencial: dizem respeito às crenças, percepções, sentimentos e valores – a 

subjetividade do professor e contempla a percepção que ele tem sobre Educação, sobre a 

sua profissão, sobre o estudante, sobre o conhecimento e sobre a vida.  
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 Para Barguil (2013), o professor deve abandonar a “pedagogia do discurso” em 

nome da “pedagogia do percurso”. Ou seja, deixar aquele modelo de ensino e 

aprendizagem em que o conhecimento é transmitido pelo professor e absorvido pelo 

estudante, passando para uma ação educativa transformadora em ritmos ímpares em 

diferentes tempos e onde todos os envolvidos se percebem como aprendizes e 

ensinantes. Modelo também nomeado por Paulo Freire como “Educação 

Problematizadora” 

 No que se refere ao ensino e aprendizagem da Matemática, Brizuela (2006) o 

fazer e o conceber Matemática vão além de cálculos e encontrar soluções para equações. 

Para ela, o fazer e o conceber matemáticos são mediados por importantes sistemas de 

escritas, e escrita complicada, pois a Matemática é também um tipo particular de 

discurso escrito. Dessa forma, a Teoria dos Registros de Representações Semióticas, 

formulada por Raymond Duval, oferece importantes contribuições para a compreensão 

dessas diversas formas de representação dos números.  

 Para Silva (Op. Cit.2013), “as bases da aprendizagem da escrita numérica devem 

considerar os aspectos operatórios desse processo e a análise das expressões verbais 

numa perspectiva morfofonológica e sintática”. Agranionih (2008, p. 85 APUD SILVA) 

afirma que “o processo de transcodificação numérica implica a alteração das marcas de 

potência de dez da expressão verbal pela posição dos dígitos no numeral ou vice-versa, 

o que não é fácil para as crianças, durante os primeiros anos de aprendizagem, devido às 

diferenças entre os componentes léxicos, sintáticos e semânticos de cada formato: 

arábico e verbal”.  

 Silva demonstra que: 

no processo de transcodificação, a reflexão das crianças está centrada nas 

regularidade linguísticas das expressões verbais e são essas características 

que regulam a escrita dos numerais arábicos. Nesse sentido, a sintaxe do 

formato verbal enuncia ou expressa explicitamente as potências de dez 
(quatro/centos, cinco/enta), enquanto a sintaxe do numeral arábico esconde 

sua conversão e a converte em posições que definem o valor dos dígitos no 

numeral. Os erros cometidos pelas crianças em ditados numéricos, conforme 

Orozco e Hederich (2000) apud Agranionih (2008, p. 86), classificam-se 

como léxicos e sintático  

 

 As reflexões acima podem ser percebidas nas imagens a seguir: 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando em consideração a formação do professores e entendendo a importância 

dele desenvolver saberes necessários para a aprendizagem do Sistema Cifranávico pelos 

alunos, esta pesquisa, em andamento, pretende observar e contribuir com docentes dos 
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anos iniciais do Ensino Fundamental (1º, 2º e 3º Ano) do  sistema público de Fortaleza, 

a fim de identificar e ampliar o seus saberes com a aplicação de um instrumento para 

diagnosticar os saberes discentes e docentes sobre o SC; Observação das práticas 

docentes; e uma entrevista semi-estruturada com os docentes. Acredito que a ampliação 

dos saberes docentes sobre o Sistema Cifranávico contribuirá para a melhoria do ensino 

e da aprendizagem deste conteúdo.  
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QUEM QUER SER UM CIENTISTA?” – PERCEPÇÃO INFANTIL DA CIÊNCIA E 
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Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

RESUMO 

O profissional cientista está presente no imaginário infantil, de maneira geral, como ser 

antissocial, extremamente inteligente e inacessível, visão esta que prejudica a aspiração de 

profissões relacionadas à ciência e tecnologia. Para superar esta mistificação foram elaboradas 

atividades de divulgação do fazer em ciências para o desenvolvimento tecnológico para 

apresentação junto a crianças do quinto ano do Ensino Básico de escolas públicas da cidade 

de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Para tanto foi 

utilizado como pano de fundo o filme “Horton e o Mundo dos Quem” da Blue Sky (2008) 

com a proposta de resposta a indagação “Quem quer ser um cientista?”. Os alunos foram 

convidados a se “fantasiarem” de cientista para iniciar a discussão que se consolidou por 

analogias aos acontecimentos do filme, o desenvolvimento do conhecimento empírico e 

confirmação através de métodos científicos. A pesquisa teve como objetivo observar o 

entendimento das crianças sobre a ciência e profissões relacionadas e a evolução deste 

entendimento após a execução das atividades propostas. Relato de falas, imagens e textos 

elaborados pelos alunos serve de instrumento para demonstrar a efetividade da proposta para 

construção de uma visão mais realista e atraente do cientista. O trabalho é discutido a partir do 

construtivismo de Piaget, sob a ótica de Vygotsky, dentro do conceito da aprendizagem 

mediada e do pragmatismo de John Dewey, no sentido de partir de um núcleo comum, o 

filme, para atividades de cunho prático e estimulante, em direção a uma aprendizagem 

significativa. 

Palavras – chave: Ciência e Tecnologia, Cientista, Educação, Filme Infantil.
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POTENCIALIDADES DA FERRAMENTA BLOG PARA REGISTRO DE 

MEMORIAL ACADÊMICO-PROFISSIONAL 
  

Luciana Tavares Perdigão; Neuza Rejane Wille Lima 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

  

  

Resumo:  

O Memorial tem importante utilidade na vida acadêmica, tanto em termos de uso institucional 

[...] como em termos de retomada e avaliação da trajetória pessoal no ambiente acadêmico-

profissional. (SANTOS, 2005, p. 5). Segundo o autor, o Memorial tem uma finalidade 

intrínseca que é a de inserir o projeto de trabalho no projeto pessoal mais amplo do estudioso. 

Os registros constituem uma autobiografia com uma narrativa histórica e reflexiva. A partir 

dessas características foi considerado que o blog poderia ser uma ferramenta útil para efetivar 

esses registros, de forma cronológica e indexada. Abreviação de weblog, a maioria dos 

usuários da Internet tem utilizado os blogs como diários pessoais. Entretanto, esta ferramenta 

colaborativa mostra-se, atualmente, capaz de atender às diferentes necessidades de 

informação, entre elas as acadêmicas e científicas (BATISTA E COSTA, 2009, p. 58). De 

acordo com a autora, o blog, entre outras utilidades, proporciona o arquivamento de 

informações e funciona como recuperação de memória.  Este estudo descreve a utilização do 

blog para registro do memorial acadêmico da autora. É fruto do trabalho de conclusão da 

disciplina de Tópicos Inclusivos no Ensino Superior com Ênfase em Estudantes com 

Necessidades Educacionais Especiais do curso de Mestrado Profissional em Diversidade e 

Inclusão (CMPDI) da Universidade Federal Fluminense (UFF).  

  

Palavras-chave: Blog, Memorial, Inclusão. 
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APROXIMANDO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

ATRAVÉS DE UM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E DE UM MATERIAL 

DIDÁTICO ESPECIALIZADO 

 

 

Gustavo Henrique V. S. Alves¹*, Daniela Uziel ², Lucianne Fragel Madeira³ 

1. Instituto Oswaldo Cruz - Fiocruz 

2. Instituto de Ciências Biomédicas - UFRJ 

3. Instituto de Biologia - UFF 

*guto.rique.alves@hotmail.com 

 

A divulgação científica (DC) pode ser um forte instrumento de complementação nos 

processos de aprendizagem, podendo estabelecer uma ponte entre o conhecimento a ser 

divulgado e os métodos de ensino em cursos da educação formal. Assim este trabalho teve 

como objetivo aproximar a DC dos profissionais de instituições de ensino, através da 

realização de um curso de formação continuada em DC e da produção de material educativo. 

O curso ocorreu em um dia, no qual os palestrantes apresentaram seus espaços e/ ou pesquisas 

sobre DC, seguido de debate entre os cursistas e os palestrantes. O material educativo 

desenvolvido foi um folder, com instruções sobre meios de aproximar a DC das instituições 

de ensino. As análises dos questionários do curso mostraram que todos os cursistas ficaram 

satisfeitos nos quesitos organização, cronograma e currículo. Além disso, explicitaram um 

hiato entre a DC e sua aplicação na educação formal. O folder foi estruturado na forma de 

perguntas e respostas, onde o leitor pode se identificar nas falas e se apropriar das discussões. 

Desta forma, o curso e o folder cumpriram com seus objetivos de aproximar a DC dos 

profissionais de ensino, ampliando seu arcabouço metodológico. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores, Divulgação Científica, Ensino Não-Formal, 

Material Didático.  
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TECNOLOGIA ASSISTIVA: A CONFECÇÃO DE MAPA TÁTIL SONORO, 

FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS AOS 

ALUNOS DEFICIENTES VISUAIS. 

 Mello, Humberto Bethoven Pessoa  

(Universidade Federal Fluminense). 

                                                                                               Machado, Sídio Werds Sousa 

(Universidade Federal Fluminense).           

 

Resumo: 

Historicamente, as sociedades vinham ilhando e segregando pessoas com deficiência. Ao logo 

da história, o homem através do saber desenvolveu inovações tecnológicas tentado assim 

diversas formas de eliminar barreiras da discriminação. A Tecnologia Assitiva (TA) como 

instrumento agregador de ferramentas tem como intuito de eliminar por completo todas as 

diferenças encontradas na sociedade. A TA tem como objetivo principal proporcionar mais 

autonomia e independência às pessoas com deficiência através do melhor recurso adequado. 

Nosso intuito é demonstrar confecção de um mapa tátil-sonoro nas quais são necessárias 

técnicas para esta adaptação. Alicerçados nestes conhecimentos, esta pesquisa tem como 

proposta a produção de mapa tátil-sonoro como ferramenta de práticas pedagógicas para o 

ensino de ciências ambientais aos alunos deficientes visuais. Objetivo: Confeccionar mapas 

táteis-sonoros e avaliar a sua importância como material didático inclusivo no processo 

ensino-aprendizagem dos alunos deficientes visuais. Método: a metodologia desta pesquisa 

foi dividida em duas  fases: a primeira implica na adaptação dos modelos cartográficos 

gerados pelo Ministério do Meio Ambiente adaptado ao mapa tátil. O segundo áudio 

descrição dos mapas táteis produzidos num texto explicativo sobre biomas brasileiros dar-se-

á previamente gravado em pendrive pelo professor, cuja voz permitirá que o aluno deficiente 

visual tenha acesso ao conhecimento. Relevância do trabalho: espera-se que, em função da 

sua relevância social, o mapa tátil-sonoro seja aprovado como ferramenta de tecnologia e 

prática pedagógica na educação inclusiva dos alunos cegos e de baixa visão.  Resultados: 

serão gerados a partir da análise dos questionários respondidos pelos alunos participantes da 

pesquisa.  

 

Palavras-chave: mapas táteis-sonoros; deficiência visual; materiais didáticos inclusivos.
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BALANÇO DO PROCESSO EVOLUTIVO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

JUVENTUDE NO BRASIL 
 

Giovanny Kley Silva Trindade  

RESUMO  

 

Partindo da ideia de construir um balanço histórico sobre o processo de evolução das Politicas 

Publicas de Juventude no Brasil, se torna necessário o entendimento sobre Estado e o 

surgimento das políticas públicas como também o histórico e conceituação de juventude para 

o Brasil. O trabalho será discorrido a partir da perspectiva do Serviço Social, utilizando-se a 

metodologia de pesquisa bibliográfica e como uma das principais ferramentas teóricas, 

Josbertini Clementino. Nessa busca de compreender a base conceitual de Estado partiu-se de 

Marx, Weber e Durkheim . Dando seguimento, ao adentrar no entendimento sobre política 

pública percebe-se que se torna mais complexo, por não existir um conceito único, as diversas 

correntes ideológicas apresentam profundas divergências.  Dessa forma, nessa pesquisa, a 

política pública será tratada a partir do papel do Estado. Nesse intuito abordar-se-á um 

histórico curto das políticas de juventude, por diversos motivos, dentre eles a não existência 

de informações anterior o regime militar e em segundo por também fazer parte de um 

processo atrasado se comparando com outros países da América Latina. Caminhando para o 

final será feito um breve histórico sobre o processo de conceituação institucional de Juventude 

no Brasil 

 

Palavra Chave: Juventude, Políticas Públicas, Estado. 
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TEATRO NA ESCOLA: A TRAJETÓRIA DE FRANCISCO DOS SANTOS 

CARDOSO COMO MEDIADOR CULTURAL 

 

Mariana Guerino da Silva Santos 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Resumo:  

 

Este artigo tem por objetivo tratar da trajetória de Francisco dos Santos Cardoso, que ao longo 

de sua carreira de professor, tem desempenhado o papel de mediador cultural. Aponta para a 

relevância de sua atuação à vida de jovens que dependeram ou dependem da escola para 

ampliarem seu repertório cultural. O texto é um pequeno fruto da pesquisa de natureza 

qualitativa, cujo tema é teatro na educação, que vem sendo desenvolvida para compor a 

dissertação que será apresentada ao Programa de Pós-graduação Mestrado em Educação, Arte 

e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie no último trimestre de 2017, 

em que a ida a campo busca responder ao problema de pesquisa “Em que se fundamenta o 

saber do professor que apresenta prática teatral recorrente nas escolas por onde passa?”Para 

tanto, registros sobre as aulas do professor foram feitos em diário de campo durante um 

semestre e entrevista com questões semiestruturadas foi realizada com o mesmo a fim de 

mapear as bases que sustentam seu conhecimento para ensinar.  Vale ressaltar ainda que a 

sustentação teórica é feita, principalmente, a partir das ideias de Zygmunt Bauman para a 

contextualização histórica, Flávio Desgranges para o conceito de mediação cultural e Lee S. 

Shulman para a base de conhecimento necessário ao ensino. 

 

Palavras-chave: Teatro e educação. Mediação cultural. Formação de professores. 
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OS EFEITOS NOCIVOS DA ESCOLA SEM PARTIDO PARA O ENSINO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Marianna Ribeiro da Silva  

Licenciada em Letras - Língua Portuguesa e Literaturas (UFRN) 

Especialista em Linguística e Ensino de Texto (UFRN) 

 

O ensino formal de Língua Portuguesa no Brasil tornou-se obrigatório a partir de 1827 

(FERREIRA, 1966).  Apesar de ter passado por diversas mudanças semânticas no nome da 

disciplina, o ensino de Língua Portuguesa passou a ser essencial em todos os currículos do 

Ministério da Educação e Cultura, ao longo do tempo. A partir de 2015, com o nascimento do 

movimento Escola sem Partido, foram apresentados dois projetos de lei, um na Câmara dos 

Deputados e outro no Senado Federal, que preveem o fim da “doutrinação política e 

ideológica” (ESCOLA SEM PARTIDO, 2015). Assim, pretende-se, com este trabalho, 

investigar os efeitos do projeto Escola sem Partido para o ensino de Língua Portuguesa tendo 

em vista a necessidade de formar cidadãos críticos e reflexivos, compreendendo “o ensino de 

Língua Materna como uma decisão política do docente” (GERALDI, 1996). Como o projeto 

prevê redução de aulas de Filosofia, Sociologia e História, pretende-se apresentar os prejuízos 

que o ensino de Prática de Produção Textual, uma área da Língua Portuguesa, sofrerá com a 

falta de estímulo ao senso crítico dos discentes, visto que é nas áreas de Humanidades onde se 

exercita a reflexão sobre o ser e o pensar. 

 

Palavras-chave: escola sem partido, língua portuguesa, língua materna.
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TRAÇOS DE COMPORTAMENTOS DIONISÍCOS EM UMA CARNAVAL 

APOLÍNEO 

 

Ygor Borba de Oliveira  

Resumo 

Pretende-se investigar traços de comportamentos de foliões do Afoxé Filhos de Gandhy 

no cenário do Carnaval Soteropolitano durante a primeira década do século XXI. Em 

destaque a festa na rua. Desse modo, busca-se investigar posturas desses foliões no 

ambiente carnavalesco à luz dos conceitos nietzschianos de Apolíneo e Dionisíaco, e 

sua permanente tensão. Entendemos ser essa festa um ambiente com certo clima de 

liberalidade, onde ocorreria à suspensão ou quebra momentânea dos padrões 

comportamentais, apesar de haver uma política de padronização e disciplina deste 

espaço festivo organizado pelos poderes públicos institucionalizados e, fortificado com 

suas singularidades, pela Associação Cultural, Recreativa e Carnavalesca Filhos de 

Gandhy. A exposição do objeto desta pesquisa será feita em três partes: primeiro, 

exposição conceitual dos vetores nietzschianos Apolíneo e Dionisíaco; segundo, 

exposição conceitual de normatização, disciplina e o papel das Instituições Políticas na 

construção comportamental do sujeito tendo como base a filosofia de Michel Foucault; 

terceira e última parte; expor o conceito de carnaval à luz do pensamento de Mikhail 

Bakhtin, apresentar nosso conceito de carnaval, desenvolver um plano de fundo 

histórico da primeira década do século XXI sobre o Carnaval Soteropolitano e criar 

Cena Etnográfica dos foliões do Afoxé Filhos de Gandhy. Como ocorreu a relação entre 

o traço apolíneo e o dionisíaco, conceitos formulados por Nietzsche, no comportamento 

dos foliões do Afoxé Filhos de Gandhy no Carnaval Soteropolitano de rua durante a 

primeira década do século XXI? A ideia é identificar, na cena específica do Afoxé neste 

carnaval, aspectos que apontem numa e noutra direção, formatadas por Nietzsche. 

Trata-se de buscar, na própria cena, a configuração desses traços. O carnaval seria um 

ambiente para verificarmos diversos aspectos das manifestações culturais e sociais da 

cidade de Salvador, permitindo pensar uma identidade tipicamente baiana no modo de 

brincar, folgar e comemorar. Também, não podemos esquecer que o carnaval propicia o 

encontro de pessoas de várias origens étnicas, culturais, ideológicas, dentre outros. Por 

fim, é inegável que com o passar do tempo à forma que a sociedade vive o carnaval se 

adapta ao seu momento histórico, pois, essa festa é um espaço onde se concentra vários 

indivíduos possibilitando que eles se interajam espontaneamente e, assim, trocam 

experiências e modos de viverem o ambiente carnavalesco em questão. 

 

Palavras-chave: Apolíneo; Carnaval; Dionisíaco; Salvador. 
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O TÍMIDO E AS MULHERES: QUESTÕES IDENTITÁRIAS NO ROMANCE 

ANGOLANO 

 

Viviane Carvalho Lopes
1
 

Resumo: Esta pesquisa problematiza questões identitárias no romance pós-colonial O tímido 

e as mulheres (2014), no qual Pepetela expõe a realidade atual do povo angolano. A análise, 

de caráter bibliográfico, fundamenta-se em conceitos a respeito de identidade cultural e 

política – entre outros – desenvolvidos por Hall (2005), Aschcroft (1991), Mignolo (2008), 

Fanon (1960; 2008), Bauman (2005), Memmi (1969), Candau (2011), Mata (2006); bem 

como na perspectiva histórica e literária de Tutikian (2006), Visentini (2012), Abdala Jr.; 

Paschoalin (1990) e Bonnici (2000). Tem-se como principal resultado desta pesquisa a 

confirmação de que a literatura angolana, no campo da teoria pós-colonial é uma expressão 

artística, que contribui na resistência e afirmação identitária do ser africano/angolano. 

Portanto, essa literatura demonstra ser um veículo de conhecimento da nação, pois 

entrecruzam registros históricos, no âmbito da ficção. Destaca-se a relevância deste trabalho 

por permitir o fortalecimento dos estudos mais recentes acerca das Literaturas Africanas de 

Língua Portuguesa e, mais especificamente, sobre a Literatura Angolana e o reconhecimento 

da obra de autores politicamente engajados, como Pepetela. 

 

Palavras-chave: Identidade. Resistência. Memória. Romance angolano contemporâneo.  

 

Abstract: This research discusses identity issues in the post-colonial novel O tímido e as 

mulheres (2014), in which Pepetela exposes the current reality of the Angolan people. The 

analysis, bibliographic , is based on concepts regarding cultural and political identity - among 

others - developed by Hall (1999), Aschcroft (1991), Mignolo (2008), Fanon (1960, 2008), 

Bauman (2005), Memmi (1969), Candau (2011), Mata (2006); and in the historical and 

literary perspective of Tutikian (2006), Visentini (2012), Abdala Jr.; Paschoalin (1990) and 

Bonnici (2000). The main result of this research is the confirmation that African literature in 

the field of postcolonial theory presents itself as an aesthetically engaged, which contributes 

to the resistance and identity affirmation of the African/Angolan. Therefore, the Angolan 

literature proves to be a nation Africa Knowledge vehicle, it presents a historical record 

content, as well as fictional. Finally, it is emphasized that this research is relevant for allowing 

the strengthening with the most recent studies about the African Literatures of Portuguese 

language and, more specifically, on the Angolan Literature and the recognition of the work of 

politically engaged authors, such as Pepetela. 

 

Keywords: Identity. Resistance. Memory. Contemporary Angolan novel. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 
Nenhum neologismo pode mascarar a nova evidência: o 

mergulho no abismo do passado é condição e fonte de 
liberdade. 

 
1 Mestranda em Letras do Programa de Pós – graduação em Letras: linguagens e representações - PPGLLRR, da 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, pesquisadora da área de Literaturas Africanas, e-mail: 

vivianecarvalholopes@gmail.com 
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 Frantz Fanon  

 

A independência política de um país não necessariamente significa sua descolonização 

cultural, econômica ou administrativa, haja vista a experiência brasileira, em 1822, na qual 

um imperador português declarou a “independência” da colônia. Esse fato, em contraponto 

com a ênfase da historiografia oficial, não significa a inércia da população no que diz respeito 

às questões políticas e independentistas do seu país, mas revela o poder simbólico envolvido 

nas estratégias do período colonial, utilizadas pelas nações europeias na subalternização das 

culturas, histórias e línguas. 

Ao considerar a complexidade das vivências atuais dos países colonizados, sobretudo 

daqueles que deixaram de ser colônias somente a partir de 1975, como é o caso de Angola, 

Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, percebe-se o caminho árduo 

que ainda têm a trilhar pela construção de sua soberania. Além disso, percebe-se também o 

rumo desses países recém-independentes, ao se construírem enquanto Estados Nação, no 

sentido econômico, político, cultural e, sobretudo, na tomada de consciência identitária dos 

seus povos, outrora escravizados pela exploração imperialista do Ocidente, que no momento 

atual estão envolvidos no fenômeno da globalização e o agravamento da política neoliberal 

dos países no centro do poder (Europa e América do Norte).  

No que diz respeito ao poder simbólico e à cultura, pode-se pontuar que a literatura, 

segundo Jane Tutikian é “fonte de cultura e cultura é fonte de identidade” (2006, p. 15). Nesse 

sentido, esta pesquisa, situada no âmbito dos estudos culturais e pós-coloniais, tematiza 

questões identitárias relacionadas à literatura angolana, a partir da análise do romance O 

tímido e as mulheres (2014), recente produção e ainda não analisada pelo viés aqui 

pretendido, do premiado autor angolano, Pepetela. Trata-se de buscar respostas para a 

seguinte questão: de que maneira são representados processos de construção identitária do 

povo angolano no romance? Para tanto, esta pesquisa se debruça sobre as três personagens 

centrais da narrativa ambientada em Luanda: Heitor, o tímido, Marisa, a jornalista e o sábio 

Lucrécio, marido de Marisa.  

Por intermédio das teorias referentes a questões identitárias, entende-se que a 

identidade é uma construção elaborada discursivamente, como afirmam os teóricos Stuart 

Hall (2005) e Zygmund Bauman (2005). Além disso, reconhece-se também a importância da 

“Identidade em política” para reivindicação de uma nova epistemologia, em substituição aos 

modelos “universais” de conhecimento estabelecidos pelo Ocidente, como pontuado por 

Walter Mignolo (2008). As questões sobre a construção identitária do povo angolano são 
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discutidas, no romance O tímido e as mulheres (2014), de acordo com a recorrente 

problematização do passado histórico de Angola, da busca do que vem a ser o povo angolano 

e o seu Estado Nação independente. 

Considera-se que a literatura, situada no âmbito pós-colonial, como é o caso dos 

recentes romances de Pepetela, pode ser entendida como um forte instrumento de resistência e 

afirmação identitária na contemporaneidade. São freqüentes, nessas narrativas, temas que 

problematizam tanto as questões identitárias quanto os atuais problemas políticos, como a 

corrupção, a marginalidade e o pouco acesso à educação em Angola, o que revela o caráter 

engajado e crítico dessas produções. 

Espera-se, assim, que este trabalho possa contribuir de maneira efetiva para fortalecer 

os estudos mais recentes acerca das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa e, mais 

especificamente, sobre a Literatura Angolana, bem como o reconhecimento da obra de autores 

politicamente engajados, como Pepetela. Além disso, investigar tais obras literárias, 

destacando-se o romance aqui selecionado para análise, permite, também, o estabelecimento 

de diálogos com a cultura brasileira, reconhecendo seu passado comum com a cultura 

africana/angolana. Por meio de reflexões sobre identidade e sentimento de pertença cultural, e 

observando, entre outros fatores, a história da escravidão dos negros no Brasil, pode-se 

problematizar a herança negativa e o velado racismo brasileiro. 

Nesse sentido, destaca-se a importância da efetivação da Lei 10.639/03, do Parecer n° 

003/04, do Conselho Nacional de Educação (CNE) que instituiu a obrigatoriedade do ensino 

de História da África e das culturas afro-brasileiras nos currículos das escolas de Educação 

Básica, com a qual, igualmente, esta investigação pretende colaborar. Note-se, sobretudo, a 

relevância do desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre a África, visando o maior 

conhecimento sobre o continente e sua produção cultural, evidenciando suas estreitas ligações 

históricas com o Brasil.  

QUESTÕES IDENTITÁRIAS EM O TÍMIDO E AS MULHERES 

  
Agora que estamos descobrindo o sentido de nossa 
presença no planeta, pode-se dizer que uma história 

universal verdadeiramente humana está, finalmente, 

começando. 

                                                                                                Milton Santos 

 



 

 
 

 

454 

O tímido e as mulheres (2014) é um dos romances mais atuais do autor angolano Artur 

Carlos Maurício Pestana dos Santos, mais conhecido como Pepetela
2
. Nessa narrativa 

apresenta-se um retrato atual da capital de Angola, Luanda, que cresce em ritmo acelerado, 

entre a urbanização – Luanda Sul –e as suas periferias, fruto da desigualdade social, da atual 

política e também do seu recente passado histórico. Dessa forma, a narrativa desenvolve-se 

por intermédio das vivências dos três personagens principais: o tímido e escritor em início de 

carreira, Heitor; a jornalista, sensual apresentadora de rádio, Marisa, e o sábio cadeirante, 

também esposo de Marisa, Lucrécio; eles estão entrelaçados em um triângulo amoroso que se 

desenvolve mais no plano psicológico do que na realidade propriamente dita.  

O romance, entretanto, não se fixa apenas neles, pois há a presença de outras 

personagens importantes, que revelam facetas da Angola atual, e ainda, o perfil de mulheres 

poderosas, como Genoveva, dona Luzitu, Orquídea e Rosa. Já, entre os homens, ganham 

destaque o “senhor do dia 13”, ouvinte da rádio e admirador secreto de Marisa, que depois se 

revelará um corrupto fiscal da prefeitura, além dos amigos de Heitor, Lucas e Anselmo.  

 Luzitu é mãe, feirante e moradora de um bairro periférico com os seus filhos a 

sustentar, entre eles, a bela Orquídea, estudante de história, que se arrisca nas vielas escuras 

para obter o seu diploma. Narciso, o caçula, é um adolescente problemático, envolvido na 

criminalidade, enquanto Rosa filha já formada em Letras, leciona Literatura e é mais bem 

remunerada que o marido, fato que suscita muitas questões de gênero no livro. Além desses, 

há os pais de Heitor, duas personalidades públicas de Angola, que desempenham papel 

político, como a dona Genoveva, grande deputada do Partido da Mulher no Poder. Ainda 

ligados a Heitor, tem-se Lucas e Anselmo. O primeiro é um engenheiro ambicioso e o outro, 

um jornalista “neutro”, que fará o contato de Heitor e Marisa no percurso da história.  

No plano geral, o título do romance evoca as diversas relações que Heitor tem com as 

mulheres angolanas representadas, sendo que todas demonstram a autonomia da mulher no 

século XXI, assim como os espaços conquistados através da luta feminina, tanto pela 

sobrevivência quanto por seus objetivos e sonhos. Heitor é formado em História, mas não 

segue a carreira, pois está obstinado a se aventurar como escritor. Ele é descrito quase como 

um Che Guevara, muito inspirado a mudar o mundo aos 20 anos, cabelos pretos encrespados, 

barba, sempre a se perder na escrita literária. Tentou a arte dos poemas, mas “só o romance 

 
2 Tal qual constam nas contracapas de seus livros, publicados pela editora brasileira LeYa, Pepetela nasceu em 

Benguela, Angola, em 1941. Licenciou-se em sociologia, em Argel, durante o exílio. Foi Guerrilheiro do MPLA, 

político e governante. Foi ainda professor na Universidade Agostinho Neto, em Luanda, e tem sido dirigente de 

associações culturais, com destaque para a União de Escritores Angolanos e a Associação Cultural Recreativa 

Chá de Caxinde. A atribuição do prêmio Camões (1997) confirmou o seu lugar de destaque na Literatura 

Lusófona.  
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lhe satisfazia a ânsia libertária” (PEPETELA, 2014, p.12), e assim, ele escreve a novela Para 

lá das ondas, que é lida e gravada pela jornalista Marisa, em um encontro promovido pelo 

amigo Anselmo.  

A presença da metanarrativa no romance está posta de maneira clara, pois o narrador 

questiona a sua própria escrita e o lugar de fala que ocupa, definindo este lócus, como: 

“aristocrático plural, privilégio de narrador” (PEPETELA, 2014, p.7). Isto é, o narrador tem o 

poder de selecionar os fatos que entram para a história, dando o enfoque que deseja. Esse 

fenômeno também se apresenta na personagem Heitor, que é escritor, e revelará a sua própria 

maneira de escrever, em diálogos cotidianos, fazendo assim, o uso da metalinguagem. 

 Além disso, nesse romance são tratadas questões de gênero, elucidando os problemas mais 

comuns sofridos pelas mulheres, como a violência doméstica, hiperssexualização, o assédio, a 

insegurança e a ascensão da mulher no mercado de trabalho. Além dessas temáticas, encontra-se a 

problematização das questões políticas e estruturais angolanas, tais como o processo de urbanização, 

a corrupção nos vários espaços de poder, a criminalidade, o difícil acesso à educação e, a recorrente 

temática: que é a afirmação identitária e cultural desta Angola em ascensão.  

Com base nas postulações teóricas já vistas, a partir das reflexões sobre identidade e 

no âmbito da corrente intelectual pós-colonial supracitada, analisa-se aqui, esses no romance 

O tímido e as mulheres (2014), enfocando as personagens Heitor, Marisa e Lucrécio, bem 

como o narrador. Essa obra de Pepetela, situada no rol das Literaturas Pós-Coloniais, traça 

através das suas personagens, uma narrativa da atual Angola, em meio às contradições 

produzidas pela desigualdade social, o crescimento econômico, a corrupção, instabilidade 

política, difícil acesso à educação e criminalidade, entre outros aspectos. 

Dessa forma, as questões identitárias são levantadas, nessa narrativa, mediadas por 

alguns fatores com os quais a identidade de uma nação pode se relacionar, como: língua, cultura, 

sistema econômico, crenças e arte, que, conectados com a reflexão sobre o passado histórico e o 

presente, o “eu” e o “outro”, elaboram o discurso de afirmação da identidade nacional 

(TUTIKIAN, 2006). Nesse sentido, a “literatura é tomada como uma expressão simbólica, 

produto da cultura e reinterveniente na cultura e na história [...] - representa foco de resistência” 

(TUTIKIAN, 2006, p.15), isto é, contribui na elaboração constante do sujeito, daquele que age 

para a transformação social, renegando a condição imposta de “assujeitado”. 

A narrativa inicia-se com as seguintes afirmações: “Heitor é nome de herói. Os nomes 

são importantes. Os heróis às vezes também” (PEPETELA, 2014, p.7); esse trecho faz 

referência às grandes epopéias clássicas, como a Ilíada, em que Heitor é um dos seus heróis, 

erigidos para fortalecer o sentimento de pertencimento de seu povo. Na segunda afirmação, 
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“os nomes são importantes”, percebemos o compromisso dessa narrativa com a identidade, 

pois o nome também é parte da identidade do sujeito, sua identificação no mundo, isto é, 

signo pelo qual é chamado e identificado. No que diz respeito à literatura, o próprio autor, 

Pepetela, em entrevista dada ao Jornal O Globo, lembra: 

 
Que a literatura sempre teve um papel importante na criação de uma identidade 

nacional em seu país. Mais ou menos o que os escritores do romantismo brasileiro, 

como José de Alencar, tentaram fazer ao escrever sobre temas nacionais, no século 

XIX. 3 

 

Desse modo, temas que denunciam a realidade nacional são recorrentes nas 

narrativas desse autor, no intento de reivindicar o avanço afirmativo da nação angolana.  

Heitor, este com o nome de Herói, teve a sorte de nascer em uma família bem posta na 

sociedade angolana, filho de pais políticos, era o melhor aluno da sala, o destaque: “ele tinha 

orgulho de ser bom, o melhor. Muito orgulho. Tanto que nem mostrava. Atitude de desprezo 

para com os outros? Talvez” (PEPETELA, 2014, p.7), e assim, sua falsa modéstia misturada 

com orgulho se escondia atrás da sua timidez e “nunca se gabava e no caso de alguém realçar 

sua inteligência ou capacidade de trabalho, baixava logo os olhos” (PEPETELA, 2014, p.8). 

O menino era muito apaixonado por sua colega de sala, Tatiana, que é: “apenas uma menina 

pobre fora do centro, esforçada é certo, mas tendo de estudar a luz do candeeiro, os olhos já 

muito estragados para quem é ainda tão novo” (PEPETELA, 2014, p.9), afirmando assim que, 

por convenção, Tatiana poderia ser inteligente, mas não mais que Heitor, tanto por questões 

sociais quanto de gênero.  

A mãe de Heitor, preocupada com a possibilidade de Tatiana ultrapassar as notas do 

filho, vai até a escola conversar com o diretor, que lhe afirma: “a pobre Tatiana não se 

compara em entendimento ao seu filho, nascido para brilhar, e ainda por cima com todas as 

condições materiais...” (PEPETELA, 2014, p.9) e reitera: “mas quem trombeteia a heresia de 

a melhor Aluna ser uma miúda vinda da periferia pobre da cidade de Luanda, prenhe de tantas 

diferenças sociais?” (PEPETELA, 2014, p.9). A preocupação da mãe pelo questionamento das 

desigualdades sociais, em qual, para a manutenção do status quo da sociedade, não pode 

haver ascensão social, que é considerada ainda aqui como uma “heresia”.  

Nessa perspectiva, o bom desempenho de uma menina periférica na escola, “[...] no 

tempo em que a classe média estudava nas escolas públicas, juntamente com alguns 

 
3 PEPETELA. Angola, o novo país de Pepetela. [23 de janeiro, 2014]. São Paulo: Jornal O Globo. Entrevista 

concedida a Maurício Meireles. Disponível em: http://oglobo.globo.com/cultura/angola-novo-pais-de-pepetela-

11374364 Acesso em: julho. 2016 
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desfavorecidos” (PEPETELA, 2014, p. 10) poderá desencadear no sucesso posterior desta 

estudante, não apenas o dela, mas a possível vitória de uma classe inteira. O diretor da escola, 

ao finalizar a reunião com a Dona Genoveva, acrescenta:  

Coisas dessas nunca poderiam acontecer em Luanda, mais uma vez se diz urbe 

exemplar em equidade social e moral, desde a fundação. O diretor tranqüilizava 

assim a preocupada e influente mãe, falsificando desavergonhadamente a história da 

cidade. Nunca se saberá ao certo o que aconteceu o trabalho de bastidores, houve 

ordem baixada aos professores? Heitor passou de novo com as melhores notas da 

turma, para tranqüilidade e orgulho da amantíssima progenitora. (PEPETELA, 2014, 

p.10)  
 

Esse trecho demonstra o evidente desconforto das classes mais elitizadas com o 

possível avanço das mais baixas, pensamento advindo da lógica meritocrática, 

demonstrando os resquícios do pensamento colonial, o da subalternização. Desse modo, a 

influência, o dinheiro, as relações de troca simbólicas refletem-se nos discursos 

cotidianos, como estes, reproduzidos pela mãe de Heitor.  

Contrariando as expectativas da hegemonia do poder, “habituados a que os mais destacados 

venham sempre do centro privilegiado, superprotegidos por pais acima de todas as suspeitas e 

defendidos por fortunas medianas ou mesmo abundosas” (PEPETELA, 2014, p.9), Tatiana se 

formou em Medicina Veterinária, após receber uma bolsa de estudos e Heitor, “acreditando 

pouco nas suas capacidades científicas, começou a guardar as recordações e frustrações para o 

papel”, isto é, preferiu se tornar um escritor, abandonando assim, a profissão adquirida no seu 

curso superior, apenas concluída para o agrado da mãe. 

Ao que diz respeito a Lucrécio e Marisa, não nasceram em um ambiente semelhante 

ao de Heitor, com pais influentes que os elevassem a vida, desse modo, eram afastados da 

elite angolana. O pai de Lucrécio era um pequeno comerciante, dono de uma “[...] cantina de 

facto vendendo petróleo, sabão, sal, fósforos e algumas latarias, leite em pó, açúcar, enfim, o 

habitual nesses comércios da época.” (PEPETELA, 2014, p.18). Sendo assim, não tinha 

recursos para tratar a paralisia infantil de seu filho, doença que exigia tratamentos complexos 

para a época, e: “pouparam nos gastos e lhe compraram uma cadeira de rodas, libertando-o da 

cama ou do colo de um adulto” (PEPETELA, 2014, p.18). 

Marisa e Lucrécio eram vizinhos: “ele morava na casa amarela de um só piso ao lado 

do prédio onde ela foi parida, entre a igreja e o mercado de S. Paulo. Dizia te conheci quando 

nasceste.” (PEPETELA, 2014, p.18). Lucrécio, bem estudioso, continuou os estudos como 

autodidata quando o pai não pode mais custeá-los. Como não havia biblioteca pública, os 

mais-velhos lhe traziam livros e revistas com a condição que em uma tarde por mês iriam se 

reunir para assistir aquilo que Lucrécio tinha aprendido neles: “traduzindo-os para uma 
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linguagem acessível aos ouvintes, interessados, mas na maioria analfabetos” (PEPETELA, 

2014, p.18). 4
 

 Esse fato reforçava ainda mais o trabalho que Lucrécio viria a desempenhar, em sua 

própria casa, após sua idade madura, isto é, o ofício de professor de banca, de história, 

matemática e outras disciplinas, além de servir de contador e até enfermeiro amador aos 

vizinhos em situações cotidianas (PEPETELA, 2014). O tema do analfabetismo, nessa 

narrativa, é problematizado como uma das maiores dificuldades para erguer a sociedade 

angolana, a dificuldade de o governo prover Educação. Além disso, as ações de Lucrécio para 

os Mais-Velhos revelam o respeito que a cultura angolana tem com os idosos, com o 

conhecimento deles e reafirmam assim, o respeito aos ancestrais.  

 Já Marisa conseguiu completar os seus estudos, formando-se em jornalismo; logo no 

período da universidade conheceu Lucrécio, ao passar em sua porta e acenar, simplesmente. 

No desenvolver da narrativa, o autor brinca com o fato de ter sido a mulher a tomar a 

iniciativa e a falar com o homem na janela, o que desencadeia a seguinte observação: “A cena 

pode ter sua graça pois estamos habituados pelos livros antigos ou filmes a imaginar o 

contrário. O rapaz fica no passeio conversando com a moça na janela.” (PEPETELA, 2014, p. 

20). Aqui não, pois há uma quebra do paradigma, propositalmente realizado pelo autor. Após 

estes vários encontros na janela, de conversas inteligentes entre os dois, professor e jornalista 

anunciaram o casamento.  

 A partir dessas três personagens o romance apresenta a evolução de um triangulo 

amoroso que só se realiza na mente de Heitor e Marisa, e nas indagações/reflexões de 

Lucrécio, que vê Marisa se afastar emocionalmente. Na narrativa, Marisa é assim 

representada: 

 
[...] Era jornalista, trabalhava numa rádio. Animava mesmo um programa matinal, 

com muita música, alguma conversa recados vários. Um programa alegre como ela. 

No entanto, não era despreocupada. E aproveitava de vez em quando para criticar 

atitudes, comportamentos, situações. Delicadamente, com leveza e certo humor.  

 

Seu encontro com Heitor, no meio profissional, se dá através de Anselmo, outro 

jornalista de sua redação. Eles vão até a casa do escritor amador a fim de realizar a leitura de 

sua obra Para além das ondas. Ao responder à brincadeira do colega sobre um possível 

 
4 De acordo com Vissentini (2012): Após a independência [...] 90% da população era analfabeta, principalmente 

nas áreas rurais. O governo enfrentava sérias dificuldades, [...] para prover educação para a população, 

considerando-se que não havia professores suficientes para a tarefa, e mesmo os que existiam eram bem pouco 

qualificados. (p.80).  
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terremoto que acometeria na região da casa de Heitor, impossibilitando a leitura da obra, a 

jornalista diz: “Terramotos aqui são pouco prováveis, dada a nossa estabilidade, não só 

geológica como política... – gargalhada irónica da moça.” (PEPETELA, 2014, p.38), o que 

revela a criticidade da narrativa pepeteliana, no que diz respeito aos problemas erguidos pós-

independência. 

De acordo com Visentini:   

 
[...] No período compreendido entre 1974 e 1975 houve uma extensa manobra 

política entre as partes [MPLA, FNLA e Unita] visando ganhar o poder. [...] As 

atividades políticas da FNLA e da Unita, depois de abril de 1974, focaram-se em 

tentar excluir o MPLA de qualquer acordo de independência com os portugueses. 

(2012, p.56). 

  

 Esses três movimentos de libertação de Angola tinham apoios de determinações 

ideológicas muito distintas, o que possibilitava a tensão entre os grupos, interessados no 

mesmo objetivo: a independência de Angola. Desse modo, cabe dizer, que: “O FNLA tinha 

suporte dos EUA e do Zaire, enquanto a Unita era apoiada pela África do Sul e por colonos 

portugueses; já o MPLA foi auxiliado pelos países socialistas, particularmente Cuba e União 

Soviética.” (VISENTINI, 2012, p.56), confirmando o comentário da personagem.  

Essa tensão política advém de fatores que são reais, mas também subjetivos, como a 

ganância e soberba, a quebra da utopia na luta por um país melhor, e é por isso que muitas 

questões de denúncia e exposição são reveladas na obra, como a enunciada por Lucas, 

engenheiro e amigo de Heitor: “[...] O país reconstrói-se, como apregoa a propaganda do 

regime, por isso os engenheiros têm muitas obras. Mas sabes como sou, faço apenas o 

essencial.” (PEPETELA, 2014, p.82). Esse fragmento aponta, assim, para a sobrecarga de 

trabalho e a propaganda de urbanização do governo, além de questionar, por exemplo, a falta 

de contratação e valorização dos trabalhadores no país. Essa problemática é vista em um 

diálogo entre Anselmo, Orquídea e Heitor:  

 

 – E como vai o petróleo? –aproveitou Orquídea – Como o país, sempre a crescer? 

Anselmo, economista júnior, trabalhava numa petrolífera estrangeira. Já tinha 

manifestado em vezes anteriores o seu incómodo pelo facto de o tratamento não ser 

o mesmo para angolanos e estrangeiros, os quais no ramo se chamavam expatriados, 

talvez por ser politicamente correto [...] (PEPETELA, 2014, p.169). 

 

Fica evidente que o crescimento econômico do país advém também, da exploração de 

minérios e do petróleo, portanto, a riqueza desta nação ainda está sendo gerenciada pelos 

estrangeiros, de certa forma, pois necessitam da tecnologia dos países mais desenvolvidos. 

Esses temas são apresentados de forma recorrente na obra, além da importância da história e 
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memória para o entendimento da identidade, visto, por exemplo, no diálogo entre Heitor e 

Orquídea: 

 
– De fato, se te cingires à realidade concreta da sociedade. Claro, nesse caso o 
passado é importante para explicar o presente. Mas se te interessar tratar temas 

universais, do que diferencia o homem dos outros animais, aí a História será menos 

importante... 

– Mais a psicologia, a Sociologia, queres dizer?... Hum, todos precisam estudar o 

que foi para se saber o que é. 

– Essa frase é boa. Como disseste?  todos precisam estudar o que foi para se saber o 

que é... (PEPETELA, 2014, p.210-11). 

  

 Essas afirmações das personagens estão interligadas com a conceituação de 

identidade, pois, como construção discursiva, passa pela história e pela memória, o que é 

fundamental nesse processo de reconhecimento de si, condição para se lembrar do que é 

(CANDAU, 2011). Assim, retomando o passado, criticando-o, constrói-se melhor o presente. 

Outra reflexão pertinente é posta pelo personagem Lucrécio, que enfatizará:  

 
–Sabes, há momentos em que não percebo o quanto ganhamos –disse ele – E acabo 

por ser injusto. Reclamamos todos os dias contra o que está errado. Muita coisa, na 

verdade. Mas esquecemos como viviam nossos pais, e eu próprio quando era 

pequeno. Com medo, com vergonha, sem possibilidade de afirmação. O colono era o 

Deus, o carrasco, o patrão, tudo numa pessoa. Dizendo constantemente que só nos 

fazia o bem. Tínhamos de o amar, porque ele nos ajudava, nos dava o ser. Sem ele, 

não éramos nada, humilhados, explorados e ainda por cima gratos. 

Despersonalizados, assim éramos bons meninos. (PEPETELA, 2014, p. 230) 

 

 Lucrécio, em diálogo com sua esposa, Marisa, afirma a importância da luta pela 

indenpendência de Angola, além de todos os avanços conquistados durante anos para 

afirmação do país. Antes, eram “despersonalizados”, isto é, sujeitados às vontades dos 

colonos, que vestiram nele uma máscara branca (FANON, 2008) e os descaracterizavam, com 

as armas simbólicas e materiais, da guerra, da fome, da assimilação. Nesse contexto colonial, 

a resistência do povo e sua organização nos movimentos geraram a vitória da independência, 

que os permitiram ser a Nação Angolana, livre, ainda em construção, mas avançada em 

relação ao período colonial, a respeito a sua estrutura e também, a identidade da população. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Tendo em vista as discussões aqui levantadas, pode-se concluir que a problematização 

da identidade cultural angolana e o resgate da história, para efeitos desta discussão, são 

recorrentes nesta narrativa pós-colonial, que segue em busca de construir um novo futuro para 

Angola. Os autores angolanos como Pepetela têm sido grandes intermediadores desse papel 
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que a literatura desempenha, acompanhando o desenvolvimento de seu país e buscando 

conscientizar o seu povo sobre sua realidade. 

 Sendo assim, o romance O tímido e as mulheres (2014), permite questionar a realidade 

não apenas de Angola e da África, mas amplia questões em âmbito mundial ao considerar os 

processos de transformação da sociedade globalizada. Dessa forma, fica evidente que a 

literatura angolana cumpre o papel de narrativa crítica no processo de construção da 

angolanidade. 

 A literatura pós-colonial se confirma como subsídio da cultura e assim, de 

identidades, que estão em constante movimento, afirmação e expressão de sua 

multiplicidade. A sociedade angolana, outrora colonizada, está inscrevendo a sua 

autonomia e assim, reescrevendo sua história, calcada em linguagens e representações 

próprias, remetendo, ao centro do poder, as reivindicações de sua emancipação . 
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SHIBBOLETH: A OBRA DE ARTE COMO PERTURBAÇÃO E O 

REFINAMENTO DOS SENTIDOS 

Autora: Bárbara Mol 

A obra de arte Shibboleth (2007), da artista colombiana Doris Salcedo, exposta há 10 

anos na TATE Gallery (Londres), é uma instalação em que a artista cria uma 

abertura/rachadura/descontinuidade no solo da galeria inglesa. Objetiva-se demonstrar 

como a arte promove uma maior percepção/pensamento de mundo quando trabalha 

problemáticas atuais por meio de elementos sensíveis, isto é, algo apreensível pelo 

visível e pelo imaginário. Demonstrar-se-a que a visualização de uma 

abertura/rachadura concreta em solo inglês – território europeu de rígida e longa 

tradição histórica e cultural, perturba questões de alteridade e de um linear progresso 

histórico. Nesta análise crítica, a obra é entendida como sintoma da chamada 

“modernidade líquida”, impelindo aos pesquisadores de arte construir uma teoria e um 

discurso crítico fino, que reorientem articulações epistemológicas sobre a especifidade 

da arte e as noções de alteridade/imagem. Busca-se tornar visível que a arte de caráter 

ficcional e sensível pode nos reendereçar à realidade cronológica, uma vez que por 

intermédio dos sentidos nos faz pensar, problematizar e discutir questões concretas 

quando em contato com a imagem, com o imaginário e com as percepções plurais. 

Quais seriam os efeitos e as tramas que a artista pode travar com o conhecimento 

sensível, intelectual e imaginário? Poderia a artista, portadora de um conhecimento 

complexo e profundo, por meio da obra de arte, induzir o refinamento dos sentidos? 

Palavras-chave: Doris Salcedo, arte contemporânea, história da arte, filosofia da arte, 

modernidade líquida. 
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 O CORPOEMA FEMININO CONTEMPORÂNEO 

Autora: Bruna Kalil Othero Fernandes (UFMG) 

Orientadora: Profa. Dra. Lucia Castello Branco 

 

Resumo: O estudo de textos contemporâneos escritos por mulheres é importante não só 

pela sua carga temporal imediata, mas também pela possibilidade de diálogos sociais 

que podem ser feitos. O foco desta pesquisa é entender como o corpo se constrói na 

poesia contemporânea brasileira de autoria feminina, verificando se há uma tendência 

de abordagem, e até se poderíamos postular a existência de uma possível escola 

literária. Para tal, foram lidos cinco livros recentes: “Xadrez” (2015), de Ana Elisa 

Ribeiro; “Da Arte Das Armadilhas” (2011), de Ana Martins Marques; “Um útero é do 

tamanho de um punho” (2013), de Angélica Freitas; “Carne do Umbigo” (2015), de 

Maria Rezende e “Corpos em Marcha” (2015), de Simone Andrade Neves. Tais 

escritoras tangenciam a temática do corpo – o corpo humano ou do texto, e 

desenvolvem uma poética do feminino, como é evidenciado por dois títulos 

mencionados: “Um útero é do tamanho de um punho” e “Carne do Umbigo”. A 

metodologia foi feita por meio de leituras dramáticas – gravadas para o programa 

“Migalhas Literárias”, da Rádio UFMG; como uma forma de entender a palavra no 

corpo do leitor, na língua, na voz. O embasamento teórico abarca textos da psicanálise e 

da literatura, para atingir o objetivo final – a busca por elementos que provem a relação 

entre lírica e corpo; desde o uso de palavras relacionadas à anatomia humana, até jogos 

de linguagem que explorem o corpo do texto. 

 

Palavras-chave: poesia contemporânea brasileira, poesia, contemporâneo, literatura 

brasileira, corpo, mulher, escrita feminina. 
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Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na área de concentração 

Linguística do Texto e do Discurso. 

 

 

A partir de referenciais teóricos da Análise do Discurso, o presente trabalho empreende 

uma análise das representações que emergiram na cobertura da imprensa nacional e 

internacional sobre a greve geral realizada no Brasil em 28 de abril deste ano. Para 

tanto, foram selecionadas manchetes veiculadas nas mídias brasileira e estrangeira, em 

veículos de projeção no cenário midiático. O objetivo é investigar quais estratégias 

discursivas foram colocadas em cena pelos veículos de comunicação e quais 

representações elas construíram acerca desse acontecimento. Pretende-se também, à 

guisa de autores como Patrick Charaudeau, Wander Emediato, entre outros, apresentar 

algumas perspectivas analíticas da Linguística e da Comunicação sobre aspectos do 

discurso midiático e do papel da mídia na contemporaneidade, a fim de estruturar uma 

linha teórica para a análise proposta, com elementos que nos parecem importantes para 

se pensar a relação entre os dois campos do conhecimento. Foi possível verificar, neste 

trabalho, que os veículos de comunicação nacionais e estrangeiros projetaram 

enquadramentos diferenciados diante do mesmo acontecimento. 

    

Palavras-chave: Análise do Discurso, mídia, acontecimento. 
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TRÁGICO BLACK OUT A UM MEMORÁVEL FLASHBACK: LUZ DEL 

FUEGO EM CENA(S) 

Eloá Carvalho Pires 

UFES/FAPES 

 

Resumo 

Uma bailarina nascida no estado do Espírito Santo no fim da década de 40 alcança fama 

internacional por sua dança e ideais singulares: Dora Vivacqua, conhecida como Luz de 

Fuego. Rejeitada e oprimida pela família conservadora na época, ocupa lugar de 

destaque em nossa pesquisa que investiga esta personalidade feminina marginalizada 

pela sociedade. Buscaremos então abordar a visão particular dessa artista sobre a 

naturalidade do corpo humano, sua relação direta com a natureza, bem como sua livre 

sexualidade e concepção diferenciada de dança brasileira. Com este trabalho, pretende-

se divulgar, difundir, promover a figura de Luz del Fuego, que foi uma pioneira em 

amplo aspecto, assumindo uma posição vanguardista ao incluir em seus espetáculos a 

representatividade do homossexual e do transgênero em cena. Para tanto, realizar-se-á a 

montagem coreográfica de uma cena que apresente os elementos característicos da 

performance de Luz del Fuego. 

 

Palavras-chave: Luz del Fuego, Dança, Transgênero. 
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RESUMO 

 A presença do negro na ciência brasileira ainda é um tema ainda pouco discutido por 

pesquisadores e educadores, tanto nas universidades quanto nos demais setores da 

educação, ciência e tecnologia. Neste artigo apresentamos duas amostras, retiradas de 

dois grupos de trabalho, no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de 

Nível Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), para apresentar um perfil etnicorracial dos cientistas brasileiros e 

analisar a presença do racismo epistêmico na produção do conhecimento no país. Para 

tanto, as amostras produzidas sobre a presença de pós-graduandos negros nas 

universidades brasileiras são advindas do cruzamento de dados, no âmbito da Capes, 

entre as plataformas do Censo de Educação Superior, Enem, RAIS e Plataforma 

Sucupira e, no caso do CNPq, do perfil etnicorracial dos membros dos Comitês de 

Assessoramento (CAs). Para essa análise, temos dois grupos: os pós-graduandos, que 

são aqui tomados como a base da ciência brasileira, e os ditos pesquisadores de 

excelência que compõem os CAs, indicados pelas sociedades científicas e pesquisadores 

de produtividade do CNPq. Nesta pesquisa usamos os arcabouços das teorias 

decoloniais latino-americanas e africanas, além da Linguística Aplicada crítica. Os 

procedimentos metodológicos apontam para uma pesquisa de cunho qualitativo e os 

resultados indicam uma profunda discrepância entre a presença de brancos e negros na 

ciência, nos dois contextos analisados, e oferecem a possibilidade de analisar de que 

forma se estrutura o racismo epistêmico no Brasil a partir do seio da Academia.  

 

Palavras-chave: Racismo; Capes; CNPq; Ciência. 
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ARTE NA CIÊNCIA COMO FORMA DE ACESSIBILIDADE E DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA 

 

H. A. L. Oliveira 

 

O conhecimento produzido pelo ser humano, incluindo as informações científicas, é acessado 

pela sociedade comumente em forma de documentos, frequentemente imagens. A cultura 

visual contribui para a compreensão do homem e das transformações do mundo. As imagens 

de divulgação científica têm, portanto, um papel fundamental de atrair o público e apresentar 

acessibilidade ao conhecimento, pois muitas vezes indivíduos sentem-se alheios ao mundo da 

ciência. Considerando as fortes relações entre Arte e Cultura Visual, conciliar Ciência à Arte 

torna-se uma poderosa ferramenta na divulgação científica e no ensino de ciências que visa a 

formação integral do ser humano. Deste modo, o presente trabalho, uma proposta 

transdisciplinar, faz uma análise sobre a conciliação entre Arte e Ciência utilizando um 

apanhado de imagens desenvolvidas durante a licenciatura em Ciências Naturais e o Mestrado 

em Ciência de Materiais da estudante Helena Augusta Lisboa de Oliveira, ganhadora de 

diversos prêmios em concursos nacionais e internacional de fotografia relacionada à ciência, 

em que são registrados vários momentos da vivência científica. Com fotos de nanopartículas, 

micrografias, imagens em lupa de estudos de botânica até astrofotografias, a autora percorre o 

mundo das ciências naturais com o viés artístico como forma de registro, de acessibilidade e 

de estímulo para o estudo de Ciências, em especial a nanociência e a astronomia. Através da 

viagem do micro ao macro, o trabalho ainda verifica a indissocialização da arte com a ciência, 

áreas que podem andar juntas e abrir caminhos para uma nova forma de observar o mundo 

fazendo ciência. 

 

Palavras-chave: arte, ciência, fotografia, trasdisciplinariedade, formação do ser humano, 

acessibilidade.
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DIGITAL LITERACY AND THE ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 

CLASSROOM: A STUDY WITH COMIC STRIP AND MEME 

 

Jonathan Florentino da Silva 

Liliane Carvalhaes de Pinho Lima 

 

ABSTRACT 

 

There is no denying technology has brought new trends and needs to education and, 

therefore, teachers cannot avoid reflecting upon practises that take into account identity, 

discourse, and language skills in cyberspace. Furthermore, it is indeed a fact that 

students use language in different styles and deal with a variety of genres on a regular 

basis, especially in cyberspace. Such a change in education leads to new approaches on 

what to teach and how to teach which can be an eye-opening experience as technology 

plays a vital role. Keeping those points in mind, this research aims at exploring the use 

of technology in the English as a Foreign Language classroom by having tasks based on 

a minimalist type of language use and its social identity. In order to do so, we rely on 

pedagogic actions that make use of comic strips and memes. We also refer to recent 

researches in Brazil on digital literacy such as Soares (2009), Rocha (2010) and Rojo 

(2012), pointing out the skills of teaching and learning in a digital age as presented by 

Bates (2015). As it is a qualitative research, the data was collected through written 

testimonies and conversations with students in the classroom, as well as through an 

analysis carried out by the teachers concerning language use and abilities in a digital 

age. The final outcome is the real publication of students’ production on the internet. 

 

KEYWORDS: English teaching. Digital literacy. Comic strip. Meme. 
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EN SAB 
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Resumen: Considerando el arte como parte indisociable del proceso cultural/social y 

los principios del romanticismo, la novela cubana Sab (1841) de Gertrudis Gómez de 

Avellaneda traduce los conflictos humanos de la sociedad de la época. Las obras 

literarias reflejen, directa o indirectamente; los movimientos, los crises y la propia 

forma de relación social. Aunque el romanticismo rechazara el popular considerándose 

una realidad superior, no dejaba de traer elementos sobre lo que ocurría en la cultura de 

la época. Analizando trechos de la obra y embazado en el abordaje de Raymond 

Williams, se percibe una conexión fuerte entre esos ideales románticos y la construcción 

social cubana del siglo XIX. La historia de amor entre un esclavo y su ama retrata la 

realidad de la esclavitud que hasta el momento ninguna obra retrataba. Además, la 

autora explora también el papel disminuido de la mujer en la sociedad y deja en su obra 

un sentido de denuncia social.  

 

Palabras-llaves: Romanticismo; Contexto; Sociedad; Cultura. 
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LA IMPORTANCIA DE LOS RASGOS SOCIALES EN LA FORMACIÓN DE 

BALÚN CANÁN  

 

Karina Reis de Sousa 

UnB – Universidade de Brasília 

 

 

Resumen: Las transformaciones y los procesos históricos, culturales y políticos son 

determinantes para la formación de la historia del ser humano y también está presente 

en las producciones literarias. Partiendo del presupuesto del desarrollo de las sociedades 

ser visto en la literatura, la novela Balún Canán de Rosario Castellanos (1957) es buen 

ejemplo de esa representación social. La novela se pasa en los años treinta en la ciudad 

de Comitán, México, y es narrada por una niña de siete años que introduce la 

perspectiva de su vida familiar en una sociedad casi feudal repleta de costumbres 

tradicionales. Este trabajo tiene la intención de verificar la importancia de los rasgos 

sociales en la formación de la obra, además de mostrar cómo se daba el orden social 

sobre todo para los indígenas y para las mujeres. Sin embargo, la perspectiva de la obra 

presentada por una niña de siete años demuestra una cierta descubierta de algunos 

aspectos sociales y lleva a dos cuestiones: ¿Qué agrega una visión de niña al carácter 

social de la obra? ¿Por qué contar sobre género y raza desde este punto? No obstante, 

también expone la posibilidad de ver la literatura hispanoamericana como un aspecto 

para la discusión socio-política de los países latinos. 

 

Palabras-llaves: Social; Literatura; Balún Canán; Castellanos. 
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PESQUISA LINGUÍSTICA COM UM MANUSCRITO SETECENTISTA DE 

MINAS GERIAS 

Marcus Vinícius Pereira das Dores (UFMG) 

Documentos manuscritos estão, cada vez mais, sendo utilizados como fonte de pesquisa 

para diversas áreas. Com o desenvolvimento tecnológico, técnicas de edição de textos 

foram aprimoradas e criadas com a finalidade de auxiliar os pesquisadores que 

trabalham com esses documentos de períodos, muitas vezes, tão distantes. É indiscutível 

a importância desses documentos, que trazem nas linhas e entrelinhas relevantes 

informações, para a reconstrução da língua, história, costumes etc. da sociedade que eles 

registram. Nossa proposta aqui é apresentar um pouco da pesquisa que estamos 

desenvolvendo em nosso Mestrado, sob orientação da Profa. Dra. Alexia Teles 

Duchowny, na área da Linguística Histórica, com o Primeiro Livro de Inventário de 

bens da Catedral da Arquidiocese de Mariana-MG (1749). Em nossas pesquisas, nosso 

primeiro objetivo é recuperar o estado de língua registrado naquele documento; atrelado 

a esse objetivo, buscamos também desenvolver um trabalho de preservação da memória 

daquela sociedade e de preservação do manuscrito, que, com o passar do tempo, sofre 

diversas interferências causadoras de deterioração.  

 

Palavras-chave: Manuscrito; Edição de textos; Linguística Histórica. 
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A obra do realismo machadiano Esaú e Jacó, publicada em 1904, traça um perfil 

político do período em que o Brasil se tornou República. Nela, Machado de Assis conta 

a história de dois irmãos gêmeos que vivem em disputa desde a ‘barriga de Natividade’, 

sua mãe. Ao passar do tempo, um dos principais motivos que levam os irmãos à disputa 

é a oposição entre Republicanismo e Monarquismo que se dá no espaço do Congresso 

de Deputados. A partir dos discursos e do comportamento de Pedro, o irmão 

monarquista, este trabalho busca realizar uma análise comparativa dos discursos dos 

deputados da Direita brasileira no século XXI e do personagem machadiano saudoso do 

regime da Coroa Portuguesa. A análise foi realizada a partir da Análise do Discurso 

Textualmente Orientada (ADTO), teoria desenvolvida por Norman Fairclough (1989), 

por meio do tripé da Teoria Social do Discurso, que prevê a análise da Prática Social, 

por meio da distribuição e consumo dos textos, a Prática Discursiva, por meio da 

categoria Ideologia (BAKHTIN, 2006) e o Texto, tendo em vista o processo de 

lexicalização (RESENDE E RAMALHO, p.71, 2014).  

 

Palavras-Chave: Monarquismo, Direita, Análise do Discurso Crítica.
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Muitas mulheres convivem e enfrentam em seu dia-a-dia uma série de abusos e 

preconceitos cuja motivação é tão somente uma questão de gênero. Essas questões são 

reforçadas através de formas de tratamento que trazem à tona estereótipos e reforçam a 

noção da inferioridade da mulher. Diante disso, neste trabalho, buscamos analisar a 

imagem da mulher sob o olhar masculino na peça Astaroth, do escritor e dramaturgo 

Stefano Benni. Dentre os personagens, destacamos o diabo Astaroth, um homem não 

nomeado e três mulheres retratadas somente pelo olhar do homem que as descreve para 

Astaroth: a filha do homem, sua esposa e sua amante. Para apurar, então, de que 

maneira são representadas, faremos o levantamento dos termos usados para se referir a 

elas. Em seguida, a partir de investigação dos significados, origem e uso de cada um 

deles, buscaremos revelar se o homem usa de estereótipo para referir-se às três. 

 

Palavras-chaves: Stefano Benni. Estereótipos femininos. Teatro Italiano. 
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OS BECOS DA MEMÓRIA, DE CONCEIÇÃO EVARISTO 

 

Thaíse de Santana Santos 

 

Resumo:  

 

O presente estudo propõe uma análise de Becos da Memória (2006), de Conceição 

Evaristo. Pretende-se averiguar no romance a construção da memória, a partir das 

histórias de personagens marginalizadas que protagonizam a narrativa. Para o 

desenvolvimento do trabalho, adotou-se o método de pesquisa bibliográfica de cunho 

analítico-descritivo e os pressupostos teóricos de Duarte (2008) e Halbwachs (1990). 

Becos da Memória denuncia, a partir das referidas histórias, um projeto de urbanização 

que exclui moradores das favelas dos grandes centros. Ao resgatar essas histórias, o 

romance oferece possibilidade de voz aqueles que estão à margem da sociedade. Desse 

modo, pode-se afirmar que a Literatura, para além dos seus objetivos linguísticos e 

estéticos, é também um instrumento político. 

 

Palavras-chave:  Memória; Literatura Afro-brasileira; Conceição Evaristo. 

   
 

 


