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ações para a melhoria da convivência nas estruturas sociais. 
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para suscitar um debate importante para os profissionais das diferentes áreas de 
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Assim, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, convido a 

todas as pessoas para a leitura do E-book Amplamente: Sociedade em (des)construção, 

objetivando conhecer as principais discussões, propostas, perspectivas, apontamentos, 

análises entre outras questões importantes para conter neste material. Desejo uma ótima 

leitura! 
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CAPÍTULO I 

A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA POBRE: VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

INTRAFAMILIAR MAIS AMPLA 

Jozadake Petry Fausto Vitorino
1
 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-01 

 

RESUMO: 

No mundo contemporâneo, as experiências vividas pela infância pobre tendem a ser 
representadas por ambiguidades entre as vivências na vida (pública e privada). Diante 

disso, o desafio que se apresenta neste estudo é o de buscar compreender, mediante 

relatos e resultados de pesquisas da comunidade científica, a necessidade de 

compromissos políticos e sociais, trazendo para a discussão os problemas sociais 

enfrentados pela população infantojuvenil, que, em sua grande maioria, sofre com a 

desigualdade social, sobretudo no que se refere ao acesso a recursos básicos de 

sobrevivência. As reflexões nessa vertente são produzidas cada vez mais, uma vez que 

aumentou o interesse por esse objeto de intervenção diante das questões sociais 

existentes. Assim, as questões a serem problematizadas são: O que se pode esperar da 

prevenção à violência doméstica na infância? E por que motivo há falhas nas políticas 

públicas e sociais quando o assunto é o combate à violência? Em relação ao método, 

optamos por uma pesquisa de base exploratória secundária e qualitativa publicadas do 

período de 1988 a 2019. Os resultados apontam que, grande parte das crianças e dos 

adolescentes, já passou, ou ainda está passando por algum tipo de violência, seja ela 

física, psicológica, sexual, pessoal ou estrutural.  A violência se dá, na maioria das 

vezes, em famílias nas quais os pais apresentam pouco grau de instrução. Assim, 

constatamos que é na fase da infância e da adolescência pobres que se concentram as 

maiores vítimas de violências sociais, já que ficam mais expostas a riscos e a 

vulnerabilidades sociais. 

PALAVRAS-CHAVE: Infância Pobre. Violências. Vulnerabilidade Pessoal e 

Estrutural. 

  

INTRODUÇÃO 

A violência2 contra as crianças e os adolescentes não é um dado novo, já que tais 

 
1Assistente Social pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e especialista em Políticas Sociais Integradas 

pela Universidade Estácio de Sá (Florianópolis/SC). Pós-graduanda em Saúde Pública pela Universidade EducaMais 

(São Paulo). Técnica de Enfermagem, especialização técnica em Enfermagem do Trabalho e Instrumentação 

Cirúrgica. Membro do Núcleo de Estudos da Criança, Adolescente e Família (NECAD/UFSC) e do Grupo de estudo 
Virtual: Violências, Direitos e Políticas Públicas (GEV/UFSC). ORCID: 0000-0001-5656-3337. E-mail: 

joza.pfv@gmail.com 

2 Segundo Neto e Moreira (1999, p. 36) “é importante compreender que a violência “ao ser perpetrada por 

indivíduos, grupos e/ou instituições, pode se manifestar de múltiplas maneiras, inclusive as dissimuladas e 
ideologizadas, assumindo diferentes papéis, sendo desigualmente distribuída, culturalmente delimitada e revelada das 
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episódios violentos acompanham a história da vida humana desde as culturas primitivas, 

estando inserida  em um contexto histórico-social de raízes culturais de dominação, 

opressão e/ou exploração, constituindo-se, atualmente, uma das expressões da questão 

social. Com relação à população infantojuvenil, dados do Disque 100 (DISQUE 100, 

2018) e da Secretaria de Vigilância e Saúde (BRASIL, 2018) evidenciam que, no Brasil, 

entre os anos de 2012 a 2014 foram recebidas 21.265 denúncias de violências contra 

esse público-alvo. 

De acordo com Silva (2006, p. 35) “é importante considerar a violência “como 

qualquer complexo social - manifesta-se imediatamente nos indivíduos (seja naqueles 

que violentam, seja nos que são violentados), individualidades estas que sentem 

concretamente inúmeras carências e necessidades humanas”. Além disso, como bem nos 

assegura Iamamoto (2001), a violência na sociedade atual não deixa de ser um 

“conjunto das expressões e das desigualdades sociais engendradas na sociedade 

capitalista madura, sem a intermediação do Estado” (IAMAMOTO, 2001, p. 16). 

Logo, apesar das políticas públicas e sociais, muitas crianças e adolescentes 

ainda se encontram em condições de vulnerabilidade, permanecendo expostas à situação 

degradantes de violências. Tais episódios ocorrem no ambiente familiar, fato este que 

dificulta o acesso de Profissionais da Saúde e do Judiciário, devido à manutenção do 

silêncio imposto a essa população pelos seus tutores.   

Assim, “Na medida em que o poder é essencialmente masculino e a virilidade é 

aferida frequentemente pelo uso da força, estão reunidas nas mãos dos homens as 

condições básicas para o exercício da violência” (AZEVEDO; GUERRA, 1989, p. 57). 

Cabe lembrarmos que, na esteira da Constituição Federal de 1988, art. 227 da 

Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

assegura o direito à proteção especial contra qualquer ato de violência às crianças e aos 

adolescentes, possibilitando-lhes o direito de ir e vir sem sofrer nenhum dano. 

No entanto, apesar de termos a garantia de dois grandes marcos normativos e 

regulatórios: a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

de 1990, a partir dos quais foi elaborado um conjunto de marcos normativos (nacional e 

 
contradições e formas de dominação”.   
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internacional) e regulatórios brasileiros3 que visam assegurar e garantir os direitos das 

crianças e dos adolescentes, tais direitos, lamentavelmente, são constantemente violados 

no cotidiano da nossa sociedade. Dados do Disque 1004 (DISQUE 100, 2018) e da 

Secretaria de Vigilância e Saúde (BRASIL, 2018) evidenciam que, no Brasil, entre os 

anos de 2011 e 2017 foram recebidas 668.707 denúncias de violência contra crianças e 

adolescentes. Em Santa Catarina, nesse mesmo período, foram recebidas 21.265 

denúncias de violência contra essa população, sendo que os anos de 2012, 2013 e 2014 

representaram 51% do total de denúncias de violência contra a população 

infantojuvenil. 

Assim sendo, é necessário lembrar que o Estado é responsável por assegurar a 

legalidade do direito, e a intervenção deve ser feita por intermédio de serviços e ações, 

com viabilidade de recursos para a execução de programas e projetos, com o fito de 

garantir e assegurar a validação de novas políticas públicas e sociais quantitativas e 

qualitativas in loco voltadas principalmente a populações carentes.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de base exploratória e qualitativa. Para Gil (2011), 

pesquisas exploratórias possibilitam ao pesquisador se familiarizar com a temática do 

seu interesse. No que tange à abordagem qualitativa, Richardson (2008) afirma que os 

estudos qualitativos podem delinear a complexidade de determinado problema, ponderar 

a interação de variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos pela 

dinâmica da sociedade. Ainda, cooperar no processo de mudança para a mudança de 

 
3 A partir da CF/88 e do ECA (1990), um conjunto de leis, políticas, planos e protocolos foram criados com o 

objetivo de parametrizar ações no enfrentamento à violência, em especial à violência sexual contra crianças e 

adolescentes. Entre eles estão o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (BRASIL, 2006); Lei 
12.010/2009 — que trata do Direito à Convivência Familiar e Comunitária; o Plano Nacional de Enfrentamento da 

Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (BRASIL, 2013); o Plano Decenal Nacional dos Direitos Humanos 

de Crianças e Adolescentes (BRASIL, 2011); o Protocolo de Atenção Integral às Vítimas de Violência Sexual 

(FLORIANÓPOLIS, 2016); Lei 13.431/2017, que estabelece o SGDCA para crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência; o Plano Decenal Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

(FLORIANÓPOLIS, 2018). 

4 Disque 100 é um serviço ofertado à Sociedade Civil para denunciar todas as formas de violação de direitos da 

população em geral. É um canal vinculado ao SPDCASDH e ao Poder Público, que propicia entender e avaliar cada 
denúncia de violação de direitos. As denúncias podem ser efetuadas pelo disque 100 ou pelo aplicativo no celular, o 

“Proteja Brasil”. O serviço funciona todos os dias das 8h às 22h, incluindo os finais de semana e feriados. Trabalha 

em três perspectivas: escuta, orienta e registra cada denúncia. O Serviço também é responsável por fazer o 

encaminhamento correto para o órgão competente, a depender de cada caso. Monitora as devidas “providências 
adotadas”, a fim de comunicar ao denunciante o destino da denúncia (DISQUE 100, 2018). 
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pensamento, proporcionando assim, o fim do silêncio. Em relação à escolha da coleta de 

dados, a busca do material foi com o auxílio de artigos, de livros e de marcos 

normativos nacional e internacional entre os anos 1988 a 2019. O intuito foi o de buscar 

compreender os relatos e os resultados de pesquisas da comunidade científica que 

apontam compromissos políticos e sociais, trazendo para a discussão as posições sociais 

dessas populações, que, em sua grande maioria, são marcadas pelas desigualdades no 

que se refere à ausência de condições básicas de sobrevivência, estando assim, a 

população infantojuvenil das comunidades carentes ainda mais exposta aos diferentes 

tipos de violência.  

 

A INFÂNCIA E A ADOLECÊNCIA POBRE: VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

SOCIAL MAIS AMPLA 

De acordo com Azevedo e Guerra (2015), no Brasil, a infância5 vítima de 

violência está distante de ser “risonha e franca”, pois coexistem:  

infância pobre, vítima de violência social mais ampla; a infância 

explorada, vítima de violência de trabalho; a infância torturada; vítima de 

violência institucional; a infância fracassada, vítima de violência escolar; a 

infância vitimizada, vítima de violência doméstica (AZEVEDO E 

GUERRA, 2015, p. 246, grifo meu).   

Para Chauí (1985 apud MOREIRA; SOUSA 2012, p. 14-15), violência pode ser 

compreendida como toda 

a ação que trata o ser humano não como sujeito, mas como objeto. Há 

violência quando uma diferença é transformada e tratada como 

desigualdade. Na situação de violência, o dominado interioriza a 

vontade e a ação alheia, perdendo autonomia sem, entretanto, 

reconhecê-la, por efeito da alienação. Assim, a banalização da 

violência praticada contra crianças e adolescentes só é possível 

quando as crianças e os adolescentes não são compreendidos como 

sujeitos, mas como objetos e propriedade dos adultos. 

Volpi (1997, p. 8), em seus argumentos afirma: Cabe ressaltar que a população 

infantojuvenil do “Brasil representa a parcela mais exposta às violações de direitos pela 

família, pelo Estado e, ainda, pela sociedade, exatamente ao contrário do que define a 

nossa Constituição Federal e suas leis complementares”. O tratamento dado em torno da 

 
5 Por infância, entende-se o período que compreende de zero a seis anos. E, segundo o ECA (BRASIL, 1990), 

crianças são aquelas que possuem idade até 12 anos incompletos, e adolescentes, de 12 anos a 18 anos incompletos. 
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temática da sexualidade circunscreve-se em um ambiente de tabus e preconceitos, os 

quais alimentam culturalmente o imaginário social, fazendo do silêncio um aliado 

poderoso na manutenção dessa violação de direitos. 

Além disso, a infância pobre vive em situação degradante, pois muitas não têm 

as mínimas condições básicas de vida, tais como:  moradia digna, saneamento básico, 

vestimentas, alimentação adequada, tampouco acesso à escola, fato este que as deixa 

atrasadas no seu desenvolvimento intelectual, prejudicando com isso, a sua inserção no 

mundo do trabalho.  

Segundo Gonzáles (2007), um ponto a se considerar sobre a violência familiar 

são as relações de poder intrafamiliares, como é o caso da figura paterna - 

apresentado pelas estatísticas como o maior agressor contra a população infantojuvenil. 

E complementa, entretanto: “A família paterna foi convocada para exercer domínio de 

poder dentro das famílias” (GONZÁLES, 2007, p. 161).  Todavia, esses casos de 

arbitrariedade de poder, geralmente são exercidos sobre os mais fracos. Diante disso, 

como bem nos assegura Azevedo e Guerra (1989, p. 57) “Se na condição de adulto 

reside poder, daí decorrendo o uso da violência, isto é muito mais verdadeiro para o 

adulto masculino”.  

Segundo Gortázar (2019, p. 1), dados coletados em pesquisas do Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública revelam que “a cada uma hora, quatro meninas com 

menos de 13 anos são estupradas no Brasil”. São as meninas as maiores vítimas de 

violência sexual. Ainda que, Loureiro (2015, p. 151) argumente que “todas as crianças 

têm direito à plenitude física, espiritual e social nas dignas condições de liberdade”. 

Essa violência, geralmente, acontece de forma silenciosa.  

Diante das questões apontadas até aqui, podemos afirmar que é por meio 

da linguagem e da boa educação que vamos obter a mudança de pensamento e 

das ações de uma parcela da sociedade, a qual precisa ser estimulada via educação 

nas escolas, para que compreenda a importância do respeito à dignidade humana, 

visando melhorar os índices de violência, ainda que seja para as futuras gerações, filhos 

de nossos filhos.  
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VIOLÊNCIAS E SUAS ESPECIFICIDADES: CARACTERISTICAS DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE RELACIONAMENTOS 

ABUSIVOS 

De acordo com o ECA (BRASIL, 1990), a família, a comunidade, a 

sociedade como um todo e o Poder Público têm a obrigação de garantir que as crianças 

e os adolescentes sejam prioridade na efetivação dos direitos sociais “referentes à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação,  ao esporte e ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (art. 

4). Já, o art. 5º, afirma que: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais” (BRASIL, 1990). 

Na tentativa de esclarecer o fenômeno da violência6, Azevedo e Guerra (1989) 

salientam de forma importante que a relação de dominação, exploração e opressão, 

definida pelos homens no vínculo com as mulheres e as crianças, é determinada por 

uma ligação de poder. Os adultos, de modo geral, indiferente do sexo feminino ou 

masculino, detêm poder sobre a criança e ao adolescente. Além disso, as autoras 

certificam que a sociedade ocidental é Androcêntrica e Adultocêntrica. O 

Androcentrismo é a condição de poder do sexo másculo sobre o sexo feminino. E o 

Adultocentrismo é assim caracterizado porque a sociedade atual Capitalista pensa e age 

como adultos, principalmente nas questões referentes à primeira infância e adolescência. 

Para garantir que todas as crianças e adolescentes tenham a oportunidade de 

exercer a sua condição peculiar em desenvolvimento, como sujeitos de direitos, foram 

construídos os marcos normativos e regulatórios. Assim, pode-se afirmar que qualquer 

 
6 Azevedo e Guerra identificam a violência doméstica em apenas três tipos:  a violência psicológica, física e a sexual. 
A violência psicológica pode ocasionar diversos danos para a população infantojuvenil, como: a baixa aprendizagem 

escolar, a variação de humor, dificuldade no cultivo de bons relacionamentos, sentimentos depressivos e a maior 

probabilidade para o aparecimento de doenças psicoativas. Em relação à violência física, a vítima  demonstra estar na 

maioria das vezes em alerta e com muito medo dos adultos, além da privação da liberdade, pois em muitos casos, o 
agressor(a) mantém a vítima em isolamento para que o silêncio e o esquecimento sejam mantidos. Esse tipo de 

violência, também  pode ser compreendido como ações leves ou graves com intenção ou sem de matar. É quando um 

adulto causa danos morais, psicológicos ou físicos à população infantojuvenil, podendo levar, em alguns casos, até a 

morte da vítima. A Lei Maria da Penha nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 estabelece o que é “III - a violência sexual, 
entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não 

desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de 

qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 

matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que 
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos”; (BRASIL, 2006, p. 2, grifo meu). 
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ato de negligência, exploração ou violência que seja qualificado por maus-tratos é 

considerado violação de direitos. Deste modo, a violência também pode ser definida, 

como: 

Toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade 

física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento 

de outro membro da família. Pode ser cometida dentro ou fora de casa 

por algum membro da família, incluindo pessoas que passam a 

assumir a função parental, ainda que sem laços de consanguinidade, e 

em relação de poder à outra (BRASIL, 2002, p. 15). 

Segundo Gonzáles (2007) a violência que ocorre no âmbito familiar é 

determinada por uma relação de poder.  

Ainda:  

Situação saudavelmente questionada pela tomada progressiva da 

consciência dos oprimidos e dos próprios “opressores”, que, na 

realidade, são frequentemente sentenciados a cumprir mandatos 

severos. Obrigações extremamente onerosas em muitas ocasiões 

(GONZÁLES, 2007, p. 162).  

Maria Amélia de Souza e Silva (2002, p. 73- 74, grifo meu) corrobora ao dizer 

que: As crianças e os adolescentes vítimas de relacionamentos abusivos  

São crianças sem voz e sem vez, aprisionadas em uma relação 

assimétrica de poder, em que só lhes restam a submissão à vontade do 

outro e a renúncia ao próprio desejo. Vivem um drama que afeta seu 

desenvolvimento tanto físico como emocional, o que pode gerar 

indivíduos com graves dificuldades de vinculação. Além disso, como 

consequências, surgem sequelas imediatas ou tardias, físicas e 

emocionais, traduzindo em sintomas como dificuldades escolares de 

relacionamento social, distúrbios psicossomáticos, até a invalidez 

ou a morte por homicídio ou suicídio. 

Conforme Gonzáles (2007, p. 161) “A família paterna foi convocada para 

exercer domínio de poder dentro das famílias”. Esses casos de arbitrariedade de poder, 

geralmente são exercidos sobre os mais fracos que os agressores. 

Aos “olhos do senso comum”, toda a violência que é praticada com a criança e 

com o adolescente é sempre um ato apenas de agressão física. Entendemos que a 

violência é muito mais ampla, é por isso que os diversos tipos de violências são 

complexos, pois elas podem acontecer dentro dos conceitos trazidos pelas autoras 

Azevedo e Guerra (1989), quando asseveram que “o homem está no centro das 

relações”, como também, na perspectiva de Neto e Moreira (1990) na privação dos 

sujeitos a recursos básicos de vida, aí nesse último caso, a violência não é apenas 
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individual, mas estrutural, visto que a sociedade atual Capitalista é dividida em classes, 

e nem todos têm as mesmas oportunidades, constituindo-se em uma sociedade muito 

complexa e totalmente desorganizada. Além disso, os autores complementam: “o 

Estado, em seus diferentes níveis e poderes, restringe o acesso da grande maioria da 

população aos direitos básicos que lhes proporcionariam uma vida digna, gerando assim 

um grave quadro de exclusão social”. (NETO; MOREIRA, 1990, p. 36).  

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação 

dos direitos da criança e do adolescente. Art. 70-A. A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma 

articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações 

destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou 

degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e 

de adolescentes [...] (BRASIL, 1990, p. 19). 

 

A esteira da Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, estabelece também 

que: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 

1988, p. 115). 

Assim, apesar do reconhecimento das leis, dos marcos normativos, dos 

programas e projetos destinados às crianças e aos adolescentes, ainda existe a 

dificuldade para se garantir a proteção e a implementação de políticas públicas e sociais 

quantitativa e qualitativa in loco, pois muitas crianças e adolescentes que vivem em 

situação de vulnerabilidade e de violação de direitos dependem exclusivamente de 

políticas de conscientização da sociedade como um todo, e de ações mais efetivas dos 

governantes no sentido de educar a população. 

 

A RELAÇÃO ENTRE A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR COM AS 

CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES É RECENTE? 

 

Segundo Acosta e Vitale (2018, p. 8) “A violência nas relações familiares e em 
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seus contextos não é questão nova.7 A violência física intrafamiliar atinge, 

principalmente, crianças e mulheres”.  A violência intrafamiliar contra a população 

infantojuvenil é a violência que consiste em 

Uma transgressão do poder disciplinador do adulto, convertendo a 

diferença de idade adulta versus criança/ adolescente, numa 

desigualdade de poder intergeracional; numa negação do valor da 

liberdade; num processo que aprisiona a vontade e o desejo da criança 

ou do adolescente, submetendo-os ao poder do adulto, coagindo-os a 

satisfazer os interesses, as expectativas e as paixões deste 

(AZEVEDO, 2003, s/d). 

No entanto, as vivências tanto de mulheres crianças ou de adolescentes devem 

ser consideradas como fases da vida, cabendo-lhes o direito pleno do exercício da 

cidadania, pois, todos, sem exceção tem o direito de ir e vir, sem sofrer nenhum dano ou 

violência, independente da classe social. 

Concordamos com Volpi (1997, p. 8), quando diz:  

Os maus-tratos, o abuso e a exploração sexual, a exploração do 

trabalho infantil, as adoções irregulares, o tráfico internacional e os 

desaparecimentos, a fome, o extermínio, a tortura e as prisões 

arbitrárias infelizmente ainda compõem o cenário por onde desfilam 

nossas crianças e adolescentes.  

Assim,   

Se na condição de adulto reside poder, daí decorrendo o uso da 

violência, isto é muito mais verdadeiro para o adulto masculino. Na 

medida em que o poder é essencialmente masculino e a virilidade é 

aferida, frequentemente, pelo uso da força, estão reunidas nas mãos 

dos homens as condições básicas para o exercício da violência 

(AZEVEDO; GUERRA, 1989, p. 57). 

Acosta e Vitale (2018, p. 264), esclarecem que: “vivemos em um mundo 

conturbado, produzido na complexidade, na incerteza, na falta de governabilidade, em 

sentimentos oscilantes de potência e impotência - econômica, afetiva e social”. 

Ademais, atualmente observa-se que existe uma forte mudança nas composições 

familiares8, as quais ocasionam transformações nas identidades de seus membros e se 

 
7 É importante salientar que, devido a SARAD – COV – 2/ COVID-19, a violência Intrafamiliar se intensificou ainda 

mais, pois as crianças, os adolescentes e as mulheres (VIF) estão mais tempo e mais próximas de seus algozes. 
8 Estão se formando novos modelos de famílias, sendo um dos motivos da mudança da estrutura familiar algumas 

transformações no cenário Nacional, em que há a participação efetiva e cada vez maior da mulher no “mercado de 
trabalho”, a redução da taxa de fecundidade e o significativo crescimento populacional. Entre os tipos de famílias 

existentes atualmente estão: a família tradicional, a família monoparental (constituída por uma mãe ou por um pai 

solteiro), a família multiparental, combinada pluriparental (por membros nascidos em outras famílias), parental 

ou anaparental (na qual todos possuem vínculos sanguíneos), família eudemonista (onde a união dos integrantes da 
casa é por finalidade), a família homoafetiva e homoparentalidade (com adoção de filhos). 
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caracterizam por diferentes tipos de lutas e formas de organização. Sendo que os 

diferentes arranjos familiares podem acarretar renovação de conceitos ou atualização de 

ideias pré-estabelecidas, o que irá, de certa forma, redefinir os papéis de cada membro 

da família. Todavia, essas novas relações podem ocorrer de forma tranquila ou violenta, 

no que tange às relações intrafamiliares.  

Assim acerca do aludido, faz-se necessário evidenciar instrumentos apropriados 

para monitorar, analisar e avaliar os programas sociais de políticas públicas já 

implementados, no intuito de conhecer a realidade das famílias, e de igual forma a 

realidade da comunidade em que estão inseridas, e assim, colher informações  para 

construir novos métodos, mudar conceitos e definir novas práticas de políticas públicas 

e sociais capazes de reduzir os diferentes tipos de violência. Ou seja, as políticas 

públicas precisam ser construídas, mas não bastando apenas criá-las, sendo necessário 

verificar e fiscalizar se, de fato, estão sendo efetivadas. 

 

A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR, INTERFERE NA APRENDIZAGEM DOS 

FILHOS? UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO NO JUDICIÁRIO  

Gonzáles (2007) em seu artigo intitulado: Violencia Familiar y aprendizaje: 

profundización de la victimización y el despojo, publicado na revista Perspectiva, em 

2007, conta a sua experiência como Especialista e Psicólogo no Tribunal da Família, em 

um Tribunal mais adensado da América Latina. Em sua narrativa, o autor conta as 

experiências de crianças que já sofreram violência familiar. “Esse clima, que pelo peso, 

molda suas emoções e seus pensamentos deixa a marca do desempenho escolar (dos 

agredidos) inevitavelmente, como mostram as estatísticas” (GONZÁLES, 2007, p. 151).  

Para Gonzáles (2007), esses atos intempestivos de violência familiar afetam as 

crianças em todos os sentidos, em especial no ambiente escolar, o que diminui 

consideravelmente o nível de aprendizado. Ademais, esses episódios permitem que o 

corpo pedagógico das escolas verifiquem a situação que as crianças “arrastam de dentro 

de casa”. Para ele, o impacto educacional não ocorre da mesma forma para todas as 

crianças, existem diferenças até mesmo entre irmãos. Nesta senda, salientamos que os 

fatores econômicos influenciam muito na vida e no comportamento das crianças, porém 

não são os únicos.  
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Em seguida, o autor conta da sua experiência nos atendimentos desde que 

iniciou o seu trabalho no Judiciários e diz que desde 1998, atendeu em média 783 casos 

de (violência familiar), crianças menores, em idade escolar. Desses 587 casos, ou os 

familiares ou a escola percebeu alterações no aprendizado das crianças devido aos 

conflitos ocorridos na casa dos alunos que passaram ou estão ainda passando por algum 

tipo de violência.  Esclarece que os índices de violência familiar foram mais altos: 526 

casos (49%) com os pais que tinham apenas o Primário (completo ou incompleto).  Com 

os pais que estudaram até o Ensino Médio incompleto 279 casos. Em contrapartida, os 

pais que concluíram o Ensino Secundário, os resultados da pesquisa apontaram 204, ou 

seja (19%). E, por último 65 (6%) desses pais, tinham dado início aos seus estudos no 

Segundo Grau e no Ensino Superior. Observação: Não teve Analfabetos nesta pesquisa. 

O resultado da pesquisa aponta que a violência se dá em maior número em famílias em 

que os pais apresentam pouco grau de instrução. Outro dado aponta que, em 18% dos 

casos, problemas relacionados à educação são fatores que influenciam a criança a 

repetir de ano, pelo menos (uma série), pois ela apresenta pouco grau de concentração. 

Em cerca de 12% dos casos, as crianças estão sujeitas a reprovar de ano. Já, em 7% dos 

casos, as crianças simplesmente pararam de frequentar a escola porque os pais tiveram 

que permanecer em custódia dos menores, ou tiveram que se mudar para outra cidade, 

ficando assim, as crianças sem escola. Nesse último caso, o Sistema Judiciário procurou 

por essas famílias para reintegrar essas crianças no Ensino Fundamental.  

 Gonzáles (2007) salienta que esse número duplicou após a aprovação da Lei 

12.569 (que trata da violência familiar) de janeiro de 2001. O país que apresentaram 

Nível Superior, logo tomaram as devidas providências para inserir os seus filhos em 

tratamento psicológico, quer tratamento individual quer com toda a família. Aqueles 

com Nível Médio, a solução do problema exigiu mais tempo para ser solucionada. 

Lembrando que na maioria dos casos, foi a escola que fez o elo de alerta aos pais, mas 

de forma tímida, eles recorreram ao auxílio de profissionais. 

O autor afirma ainda que, na maioria dos casos a reação dos pais foi de lidar 

colateralmente com o problema de seus filhos. Em outros casos, eles atribuem toda a 

responsabilidade às crianças, com sequências de punições e de indiferenças frente à 

percepção dos conflitos. Nas crianças que apresentaram maior dificuldade para absorver 

os conteúdos no âmbito escolar, notou-se que foram estas que estiveram diretamente 
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ligadas aos conflitos familiar-internos. Essas crianças se posicionaram em uma condição 

defensiva contra hit and run (bater e correr) dos maus-tratos, podendo variar com a 

posição paterna.  

Gonzáles (2007) constatou na sua experiência de trabalho no Judiciário que, de 

acordo com alguns relatórios de acompanhamento feito pela escola em casos de 

violência, após a resolução verificou-se que a Justiça nunca mais fez o 

acompanhamento, tampouco foi tomar ciência, para posterior averiguação dos 

casos. Nessas situações, as crianças passaram a recuperar gradualmente seu nível 

anterior de aprendizado (ruim). Por outro lado, as famílias que sofreram violência desde 

o princípio, e o pai abandonou o seu papel, apresentaram baixo rendimento escolar e 

demora para se adaptar às diretrizes da escola. Apenas algumas crianças conseguem 

encontrar o devido apoio das famílias, que são as famílias que apresentam maior estudo, 

as que tinham nível superior incompletos e completos. Para todos os casos, o autor 

recomenda que as crianças sejam inseridas em tratamentos psicoterapêuticos com 

medidas de orientação para a correção da violência familiar. 

Por fim, Gonzáles (2007), comenta que desde o início da sua inserção no 

Judiciário, as famílias passaram a enfrentar diversos problemas econômicos em virtude 

da ausência de trabalho e da ausência de condições básicas de vida. Concordamos com 

o autor quando diz: que a ausência de renda, a ausência de ocupação e de estudos dos 

pais gera a pobreza que, invariavelmente, não só aumenta as desigualdades sociais, 

como também influencia, por vezes, o contato dos filhos no mundo crime. Esses 

elementos trazem insegurança para à sociedade e todos perdem com isso. Logo, investir 

em novas políticas públicas e sociais é o fator determinante para tirar muitas das nossas 

crianças e adolescentes do silêncio e do esquecimento.  

É preciso ter claro, a partir da realidade brasileira, que pobreza, 

miséria e desigualdade não explicam a delinquência, mas sendo 

produtos de um determinado tipo de violência - a estrutural - 

constituem espaço privilegiado ao desenvolvimento de outras 

manifestações correlatas. Fala-se muito sobre o “social” e sobre os 

desamparados da complexa vida de poder da sociedade, mas as 

ações que visam à melhoria da qualidade de vida, quando existem, 

são isoladas e, no máximo, paliativas. Torna-se urgente a adoção de 

um conjunto de ações concretas e reais para atacar as raízes da 

desigualdade, da exclusão e dos conflitos sociais, que sejam 

submetidas a um intermitente processo de avaliação capaz de 

fornecer os subsídios e indicadores necessários para a sua 
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continuidade, revisão crítica e revigoração. A realização dessas 

políticas deve atingir os problemas públicos mais expressivos da 

sociedade, tanto nos níveis macro como micro econômicos. A ênfase 

deve recair nas chamadas políticas preventivas e redistributivas, 

sem perder de vista as políticas compensatórias, sobretudo para 

grupos e situações particulares ou às vezes emergenciais (NETO; 

MOREIRA, 1990, p. 51, grifo meu).  

 

RESULTADOS 

Considerando que grande parte das crianças e adolescente, por vezes, já 

passaram por algum tipo de violência, seja ela física, psicológica, sexual, pessoal ou 

estrutural, entendemos que a sociedade, de alguma maneira, tem a responsabilidade de  

inibir atos de violência ao se deparar com uma relação de poder e de violência contra 

crianças e adolescentes, lançando mão  dos meios de comunicação ou dos instrumentos 

já disponíveis para oferecer denúncia aos órgãos competentes. Entretanto, a infância e a 

adolescência pobres são as maiores vítimas de violências sociais mais amplas, pois elas 

estão mais expostas a riscos e a vulnerabilidades sociais. 

Além disso, não existe um único modelo de violência a ser conceituado, pois a 

violência é ampla por ser contextualizada neste estudo de diversas formas, incluindo a 

violência pessoal e estrutural. A partir do momento que uma criança ou um adolescente 

não tem acesso às condições básicas de sobrevivência, já está sendo vítima da violência 

estrutural e, portanto, vítima da Sociedade Capitalista dividida em classes.  

A partir dos apontamentos do autor Alejandro Hugo Gonzáles (2007), verifica-se 

que os pais com maior grau de escolaridade conseguem oferecer maiores recursos e 

buscar apoio em relação ao tratamento de seus filhos, vítimas de violência intrafamiliar. 

Por outro lado, constatou-se que a violência se dá em maior número, naquelas famílias 

em que os pais têm pouco grau de instrução. Assim sendo, faz-se necessário traçar 

parâmetros para que os esforços de inclusão e extensão social de garantias de violação 

de direitos e de proteção aos menos favorecidos estejam de acordo com a realidade das 

famílias, para que a sociedade seja capaz de fazer frente ao gigantesco abismo social 

que existe em nosso país, e dessa forma, contribuir para a redução e, quem sabe um dia, 

para o fim da violência e do silêncio. 

Compreende-se então, que para reduzir os índices de violência, é mister o 
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envolvimento de todos os segmentos da sociedade no sentido de analisar e avaliar os 

programas já implementados e, pelos seus resultados, possibilitar a construção de novas 

políticas públicas. No entanto, não se efetiva políticas públicas sem orçamento público. 

De igual maneira, o fato do Sistema de Garantias de Direitos (SGD) e do Disque 100 

existirem, não significa que os direitos das crianças e dos adolescentes se consolidaram; 

é preciso bem mais que isso! 

 

CONCLUSÃO 

A violência intrafamiliar, na maioria dos casos, não é claramente identificável, 

vez que que se origina de relações interpessoais complexas e assimétricas de poder, 

marcadas por um elevado nível de desigualdade e de subordinação. Diante do cenário 

atual e das relações cada vez mais conflituosas, coube discutir aqui a respeito da 

vulnerabilidade das crianças, dos adolescentes e das mulheres. Essa violência é 

efetivada por meio de práticas abusivas e, em sua maioria, perpetuam-se de forma 

silenciosa, abarcando todas as classes sociais, culturais e étnicas, podendo suceder-se 

mediante atos de constrangimento, de imposição, de opressão, de violação de direitos e 

até de lesões, as quais a sociedade não é informada, visto que ocorre sutilmente, e 

dentro do ambiente familiar. 

À vista disso, entende-se que as políticas públicas sociais devem estar inseridas 

em um quadro de mudanças que promovam o pleno desenvolvimento e a participação 

de cada cidadão, a fim de compor uma sociedade organizada, incluindo o direito a vez e 

a voz das crianças e dos adolescentes como protagonistas de sua história. 

Em Santa Catarina, entre os anos 2012 e 2014, foram recebidas 21.265 (51%) 

denúncias de violência contra a população infantojuvenil. Os índices são altos. Além 

disso, em meio à tanta violência, muitos jovens, principalmente os mais carentes, não 

conseguem sequer concluir o Segundo Grau, fator este que acarreta muitas dificuldades, 

principalmente em conseguir uma colocação no mercado de trabalho, razão pela qual, 

por vezes, são levados a   seguir caminhos tortuosos para sobreviver, entre eles: a 

prostituição e a criminalidade.  

Ao tentarmos encontrar respostas para as questões a serem problematizadas: O 

que se pode esperar da prevenção à violência doméstica na infância? E por que motivo 
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há falhas nas políticas públicas e sociais quando o assunto é o combate à violência? A 

partir das leituras explicitadas neste artigo, chegamos à conclusão que não existe apenas 

um tipo de violência, é por isso que o conceito de violência é muito amplo, pois se trata 

de uma violência estrutural que está em uma sociedade dividida em classes sociais, e 

nem todos têm as mesmas oportunidades, constituindo-se se assim, em algo muito 

complexo a ser solucionado. É de fundamental importância, também, que as escolas 

trabalhem com a população infantojuvenil, cuja temática esteja pautada na orientação 

sexual, a fim de que esse público-alvo aprenda a se defender e a diferenciar um ato de 

amor e afeto de um ato de violência, para posterior denúncia contra os possíveis 

agressores.   

Oportuno salientar aqui, que existe um certo interesse das elites brasileiras em 

manter as coisas como estão, pois esta é uma das estratégias que garante o seu lugar no 

poder. Em relação às políticas públicas e sociais, entendemos que precisam ser de fato 

efetivadas, visitadas e, consequentemente, avaliadas, uma vez que as famílias não são 

estáticas e, é diante da formação de novas famílias que nascem novas necessidades e 

dificuldades. Portanto, urge formular novas políticas públicas e sociais quantitativas e 

qualitativas, pois é nesta prática que poderão surgir políticas mais efetivas para a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária.  
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CAPÍTULO II 

A LUTA PELO  DIREITO À SAÚDE:  EXTREMA POBREZA,  

ANALFABETISMO E DESIGUALDADE SOCIAL NO CONTEXTO DA 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS 

Ivone Laurentino dos Santos9 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-02 

 

RESUMO: 

A Declaração Universal Sobre Bioética e Direitos Humanos (DUBDH) trouxe a bioética 

para o centro do debate sobre as questões sociais, sanitárias e ambientais que diminuem 

as chances de vida das populações pertencentes aos países mais pobres ou em 

desenvolvimento, marcados pela desigualdade e iniquidade social. A partir da DUBDH 

evidenciou-se, na bioética, a necessidade de se garantir o direito à saúde, como 

qualidade de vida, para todos. Esse estudo teórico explora o Artigo 14 da DUBDH: 

"Responsabilidade Social e Saúde", no que se refere ao combate à pobreza, ao 

analfabetismo e a desigualdade social, objetivando promover à reflexão sobre os 

determinantes sociais em saúde relacionados à tais fenômenos, na tentativa de pensar 

sobre como e o quanto estes impactam nas vidas dos mais vulneráveis. Trata-se de uma 

revisão crítica de literatura, que tem como perspectiva a tarefa de transcender ao 

principialismo, que se mostra insuficiente no trato de problemas humanos e sociais mais 

complexos, cujo enfrentamento é imprescindível à transformação da práxis social e do 

status quo vigente. O estudo conclui que o artigo 14 da DUBDH, junto com os seus 

outros "artigos sociais", podem funcionar como instrumentos importantes para a 

construção de uma bioética ampla, politizada, crítica e interventiva, habilitada a 

contribuir nas lutas por um mundo mais igualitário, equânime e justo. 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde. Bioética. Direitos Humanos. Responsabilidade Social.  

 

INTRODUÇÃO 

O Artigo 14 da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 

(UNESCO, 2005) - doravante, DUBDH - traz o princípio da responsabilidade social e 

saúde para o campo da bioética e aponta para novas perspectivas, ao colocar a bioética 

no contexto de uma reflexão política, econômica e social (GARRAFA, 2005a). O 

Artigo 14 trata de estratégias específicas de ação para traduzir o princípio da 

responsabilidade social e saúde, a fim de que se promova o mais alto padrão de saúde 

atingível para todos. Ao mesmo tempo, como contraponto ao principialismo 

(BEAUCHAMP, CHILDRESS, 2002), além de incorporar uma ligação estreita entre a 
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bioética e os problemas sociais, as práticas de saúde e os direitos humanos, os "artigos  

sociais" da DUBDH distanciam-se sobremaneira da tendência de centrar-se a saúde 

apenas na assistência médica e nos direitos individuais dos pacientes; ao contrário, 

cresce, com a DUBDH, a ênfase nas questões de justiça das populações e/ou a padrões 

sociais de saúde.  

A presença do princípio "responsabilidade social" na DUBDH tem funcionado 

no sentido de promover um debate bioético, voltado para uma maior conscientização 

(FREIRE, 2016) sobre a importância de  se compreender os deveres das pessoas, 

grupos, instituições e Estado em relação à proteção dos socialmente mais desassistidos 

(SCHRAMM, 2008). O fato é que a possibilidade de assumir responsabilidades é que 

faz dos seres humanos, sujeitos protagonistas da ética, do direito, das ideologias e até da 

fé, enfim, é o que torna cada cidadão e cada cidadã passível de sanção, castigo, 

reprovação e/ou culpa.  

Nesse sentido, é fundamental a distinção entre a responsabilidade legal, 

institucional e religiosa, e a responsabilidade moral. Elas têm a mesma raiz – spondere 

que quer dizer promessa e re-spondere, que significa cumprir com o compromisso 

social mútuo entre o agente e a sociedade (CHERQUES, 2003). Enquanto as 

responsabilidades privadas têm como objeto os indivíduos particulares, as 

responsabilidades sociais dizem respeito às categorias humanas universais como grupos 

e instituições. A conscientização sobre a responsabilidade social de cada indivíduo, na 

conquista da liberdade de todos (FREIRE, 2016), começa pela socialização das 

responsabilidades e, portanto, com o avanço da noção de corresponsabilidade.  

Nesse contexto, o Estado tem a obrigação primordial de respeitar e proteger, sem 

intromissões indevidas (SCHRAMM, 2008), os direitos de seus cidadãos e cidadãs, 

devendo assumir a responsabilidade de proporcionar o "clima político" necessário para 

que sejam maximizadas  as contribuições de outros setores e, especialmente da 

sociedade civil, à promoção dos direitos fundamentais de todos e todas. No caso das 

responsabilidades individuais, estas podem ser definidas pelas leis federais ou pelas 

normas e/ou regulamentos que regem a pertença a um grupo em particular. 

O mesmo se aplica à grupos ou agências estabelecidas no contexto das leis 

federais ou estatutos, devendo-se também levar em consideração a responsabilidade 
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social do setor privado e da indústria, independentemente da natureza dos produtos que 

fabriquem ou dos serviços que ofereçam (BERGEL, 2010). A questão fundamental é 

que milhares de pessoas, especialmente aquelas pertencentes as populações dos "países 

periféricos" (GARRAFA, 2005a), estão morrendo por conta das condições sociais 

precárias em que vivem; submetidas, de modo sistemático e continuo, a privações 

múltiplas (UNICEF, 2018), que as impedem de desenvolverem suas capacidades e 

funcionalidades e viverem com liberdade e dignidade (FREIRE, 2005; SEN, 2010). Em 

síntese, falta há milhares de pessoas justiça social e esta tem sido uma das conclusões 

mais destacadas dos Relatórios da Organização Mundial da Saúde (OMS) nos últimos 

anos (CEBES). 

Nessa perspectiva, torna-se fundamental a compreensão da Bioética como um 

campo social conflitivo, que deve ter como foco a tarefa de contribuir para que se atinja 

o desenvolvimento sustentável da vida, em todas as suas manifestações, evitando-se a 

propagação de uma bioética apolítica, asséptica e acrítica (GARRAFA, 2012). Não deve 

interessar aos países periféricos, cujas populações vivem em condições precárias de 

vida, uma bioética que tribute em favor de uma suposta conciliação de interesses, em 

prol da manutenção do status quo vigente (SOTOLONGO, 2005). Ao contrário, faz-se 

necessário uma bioética que intervenha; uma bioética que não tenha dificuldades em se 

assumir como militante nas lutas pelos direitos dos mais frágeis e que, portanto, se 

recuse a  contribuir para a perpetuação de graves problemas sociais, como a 

desigualdade, a extrema pobreza, o analfabetismo e a exclusão social (GARRAFA, 

2005b; GARRAFA, 2012). 

Um dos pensadores, cuja teoria tem sido muito utilizada na área de saúde é o 

indiano, ganhador do Nobel de economia, Amartya Sem (2010), justamente pela defesa 

que ele faz de um desenvolvimento para a liberdade, onde todos tenham a possibilidade 

de superar a pobreza, a fome ou qualquer outro tipo de privação individual e/ou social. 

Sem (2010) chama atenção para a necessidade de que cada cidadão e cidadã possa 

ampliar suas capacidades e funcionalidades, de tal modo que ninguém se envergonhe de 

si mesmo e das suas condições de vida. Também nessa mesma linha de raciocínio 

destaca-se a filósofa americana Martha Nussbaum (2009/2015) que, embora em 

contexto político diferenciado do pedagogo brasileiro Paulo Freire (2005/2011), 

também faz a defesa dos direitos humanos e de modelos inclusivos de educação, 



 

  

 

33 

 

voltados para a liberdade e para as humanidades (NUSSBAUM, 2015). 

O fato é que os países da América Latina, de modo geral, e o Brasil, em 

particular, têm sofrido com a desigualdade social (PIRES, 2019; SANTOS, 2020), a má 

distribuição de renda, o analfabetismo e o baixo grau de escolaridade, além  das 

condições precárias de habitação, da falta de saneamento básico, da poluição, da 

degradação do meio ambiente e da nutrição inadequada, fatores decisivos para a 

qualidade de vida de pessoas, grupos e comunidades.  

Para Garrafa (2005a) a bioética, nesse contexto, não pode se furtar a tarefa de  

participar de um projeto político, que promova uma reflexão rigorosa sobre as políticas 

públicas de saúde- ou sobre a falta delas - (GIOVANELLA L. et al., 2012) contribuindo 

de forma mais incisiva para o debate  das "questões sociais persistentes", que  marcam 

profundamente as vidas das populações mais vulneráveis e impedem que as sociedades 

humanas alcancem uma melhor qualidade de vida. Assim sendo, a bioética do Século 

XXI (GARRAFA, COSTA, 2000), especialmente nos países periféricos, precisa atender 

às necessidades da "banda frágil da sociedade" (GARRAFA, 2005a), configurando-se 

como uma proposta de diálogo, que transcenda a esfera individual, no sentido de 

ampliar a dimensão ética em saúde e proporcionar melhores condições para que sejam 

adotadas medidas de inclusão social (GARRAFA, 2005b) que favoreçam a construção 

de sistemas de saúde mais acessíveis e justos. 

A primeira parte desse texto tem como objetivo explicitar o conceito de saúde, 

sendo a saúde aqui entendida como qualidade de vida; na segunda parte serão 

exploradas as questões do Artigo 14 da DUBDH, mais relacionadas aos contextos dos 

países pobres ou em desenvolvimento, como o Brasil, a saber: a pobreza, o 

analfabetismo e a desigualdade social. A perspectiva é de se reconhecer, no campo 

latino-americano,  o  alerta sobre a necessidade de se chegar a uma solução coletiva 

sobre os problemas da desigualdade social em saúde (BARATA, 2009; PIRES, 2019), o 

que implica no fato de que as políticas públicas nessa área não devem limitar-se a 

promover incentivos de mudança de comportamento individual diante dos riscos 

(GIOVANELLA et al., 2012).  

Nota-se, então que esse texto explora fenômenos humanos e sociais complexos, 

cujos conceitos a eles relacionados foram produzidos em contextos históricos e sociais 
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bem específicos, o que, ao menos em parte, explica, suas polissemias. Dito isso, não se 

trata de esgotar os temas em questão, mas apenas de contribuir para um debate mais 

qualificado, que favoreça uma melhor compreensão, no contexto da bioética, dos 

problemas sociais aqui referidos, sem nenhuma pretensão de que as "verdades" aqui 

sinalizadas sejam tratadas como absolutas. Enfim, a expectativa é esse texto possa 

despertar o interesse dos leitores e leitoras para a tarefa que é de cada um e de todos, ao 

mesmo tempo, de modificar as estruturas sociais excludentes e injustas (FREIRE, 2000; 

SANTOS, 2020) que tanto prejudicam as vidas de milhares de pessoas no Brasil e no 

mundo. 

 

A SAÚDE COMO QUALIDADE DE VIDA 

Segundo Berlinguer (2004), um dos maiores bioeticistas de todos os tempos, a 

saúde está no topo de todos os direitos humanos, já que sem saúde as lutas pelos demais 

direitos tendem a ser impossibilitadas. Nessa perspectiva, a saúde pode ser 

compreendida como o bem mais precioso do ser humano, sendo digna de receber a 

tutela de proteção do Estado, já que se consubstancia em característica indissociável do 

direito à vida; com a ressalva de que a atenção à saúde constitui um direito de todo 

cidadão e um dever do Estado (BRASIL: CF, 1988), devendo estar inserido de forma  

O direito à saúde foi reconhecido internacionalmente há mais de 70 anos, por 

conta da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização 

das Nações Unidas. O artigo 25 desta Declaração, documento amplamente reconhecido 

e de grande impacto para os movimentos sociais em defesa dos direitos humanos 

universais, refere que “toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a 

si e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços mais indispensáveis” (ONU, 1948). 

Nesse mesmo sentido, a constituição da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

em seu preâmbulo, apresenta como direitos fundamentais de todo ser humano “gozar do 

grau máximo de saúde” e “que os governos têm a responsabilidade pela saúde de seus 

povos, a qual só poderá ser cumprida por meio da adoção de medidas sanitárias e sociais 

adequadas”. Em consonância com as intencionalidades dos documentos já citados, 

destaca-se também o Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais, 
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que expõe o fato de que “os Estados Partes, do presente pacto, reconhecem o direito de 

toda pessoa de desfrutar do mais alto padrão possível de saúde física e mental” e 

relaciona que as medidas necessárias para se alcançar este objetivo devem levar em 

conta os determinantes sociais da saúde (MOSCA, AGUIRRE, 1990). 

Dentre os marcos legais já  indicados, cabe acrescentar também a Declaração de 

Alma-Ata que, em 1978,  assume a saúde como um direito humano fundamental, sendo 

a consecução do mais alto nível possível de saúde a mais importante meta social 

mundial, cuja realização requer ação de muitos outros setores sociais e econômicos, 

além do setor da saúde (MOSCA, AGUIRRE, 1990). Esta Declaração amplia uma visão 

antes reducionista da saúde à puros determinantes biológicos, visto que destaca a 

importância dos cuidados primários de saúde, incluindo os serviços de promoção, 

prevenção e cura.  

A Declaração de Alma-Ata (MOSCA, AGUIRRE, 1990), torna-se um marco 

importante nas lutas por saúde para todos, visto que enfatiza a saúde como um direito 

indispensável aos exercícios de outros direitos humanos. Trata-se de direitos 

imprescindíveis para o alcance do mais alto nível possível de saúde e condição de uma 

vida digna para todos, como direito à igualdade, à privacidade, à não-discriminação, à 

alimentação, à moradia, ao trabalho, à educação, ao direito de não ser torturado etc. 

Todos esses direitos são direta ou indiretamente interligados aos direitos à saúde, como 

qualidade de vida. 

No Brasil, o direito a saúde está fortemente presente na Constituição Federal 

(BRASIL:CF, 1988), em seu artigo 196, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Também no artigo 198 “As ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, 

com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e 

da participação da comunidade” (BRASIL: CF, 1988). 

A Constituição brasileira de 1988 (BRASIL:CF,1988), ao proporcionar um 
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capítulo sobre a saúde, garantiu o que a população almejava: uma visão ampla de saúde, 

interligada à coparticipação comunitária nos assuntos sociais e sanitários. A saúde, 

nessa perspectiva, deixa de ser vista apenas como ausência de doenças, sendo 

considerada como um fenômeno diretamente relacionado a participação solidária  de 

cada cidadão e cidadã nas decisões relativas às suas condições de vida, como a 

alimentação, o lazer, os salários dignos e a moradia, enfim, às questões que dizem 

respeito à uma vida minimamente digna e saudável (MS: Ministério da Saúde,1994). 

Por outro lado, também tem sido bem debatida a definição de saúde apresentada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que a descreve como um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de doença ou 

enfermidade. O fato é que saúde não significa não ter doença; saúde e doença, embora 

sejam fenômenos indissociáveis, devem ser vistos para além das relações de causa e 

efeito; a saúde não se limita apenas ao corpo, ao contrário diz respeito à mente, às 

emoções sentidas, às relações sociais existentes, ou a própria coletividade. 

Ayres (2007) faz uma crítica da compreensão da saúde e da doença como 

situações polares opostas de uma mesma realidade; o problema conceitual reside no fato 

de identificar ambos os fenômenos, segundo uma mesma racionalidade; o que seria 

limitante para um adequado entendimento dessas duas construções discursivas e das 

práticas a elas relacionadas. Ao se negar as estreitas relações que guardam, tanto a 

saúde, como a doença, na vida cotidiana, demonstra-se que tais conceitos estão, de certo 

modo, direcionados à interesses práticos e instrumentais, determinados pela elaboração 

racional de experiências vividas de processos de saúde-doença-cura (AYRES, 2007). 

Mas afinal, o que é saúde? Este é um conceito difícil, pois em geral as pessoas 

têm uma ideia do que é saúde pelas experiências que passam ou que já passaram. Uma 

das definições mais conhecidas de saúde, já citadas nesse texto, é o da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Mas como já dito, há controvérsias. Em geral, as críticas 

latino-americanas da definição da OMS da saúde como "completo estado de bem-estar 

físico, psíquico e social” giram em torno da palavra “completo” em relação com o bem-

estar, que acaba por contribuir, direta ou indiretamente, com a busca de uma "saúde 

perfeita"(SFEZ, 1996),  a inaceitação das vulnerabilidades existenciais e a negação das 

condições sociais, o que acaba por favorecer a medicalização das sociedades, como 
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alternativa mais imediata e ao alcance de todos. 

O entendimento de saúde no sentido de bem estar pleno e contínuo pode 

favorecer as tendências das indústrias farmacêuticas e das tecnologias médicas, em 

associação com as organizações profissionais, redefinindo as doenças e considerando 

problemas de saúde como questões cotidianas, facilmente superáveis, pela via da 

medicalização e de práticas médicas alopáticas. Além disso, a definição de saúde da 

OMS reduz significativamente a importância das capacidades e funcionalidades 

humanas (SEN,2011) para afrontar de maneira autônoma os desafios físicos, 

emocionais e sociais da vida e põe em xeque a questão operacional da definição 

(AGREST ET Al., 2011). 

No sentido de contribuir com tão importante debate, o relatório final da 

Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) criada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS),  traz  o conceito de saúde para a discussão, na 

tentativa de demonstrar que as condições sociais do século XXI influenciam 

decisivamente nas questões de saúde, sendo preciso promover ações em todos os setores 

para promoção do bem-estar, como destacado pela Declaração de Alma 

Ata(ABRASCO, 2018) e enfatizada na carta de Ottawa.  

A questão fundamental, que precisa ser enfrentada pelas sociedades, 

especialmente aquelas pertencentes aos países mais pobres ou em desenvolvimento, é 

que a maior parte das doenças e iniquidades em saúde (BARATA, 2009), que acometem 

as pessoas, em particular, os socialmente mais vulneráveis, acontece por conta das 

condições em que estas nascem, vivem, crescem, trabalham e envelhecem. Esse 

conjunto de condições é chamado de “determinantes sociais da saúde”, um termo que 

resume os determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais da saúde 

(SOLAR, IRWIN, 2010).   

Dentre os determinantes sociais da saúde mais importantes, destaca-se os 

mecanismos que geram e mantém a estratificação social, como as estruturas de 

governança formais e informais; sistemas de educação, estruturas de mercado ligadas ao 

trabalho e aos produtos; sistemas financeiros, o nível de atenção dado, as considerações 

distributivas no processo de formulação de políticas;  a extensão e a natureza de 

políticas redistributivas, de previdência e de proteção sociais (SOLAR & IRWIN, 
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2010). 

Trata-se de estruturas sociais, que alteram sobremaneira os posicionamentos dos 

indivíduos, sendo compreendidas como as causas mais profundas das iniquidades em 

saúde; geradoras de diferenças que acabam por dar forma às condições de saúde dos 

indivíduos (LÓPEZ ORELLANO et al. 2008). De qualquer modo, não custa pensar 

sobre o alerta feito por Navarro(2009), ao chamar a atenção para o fato de que as 

relações entre desigualdade, iniquidade e determinação social não podem ser reduzidas 

a uma simples análise circular de causa e consequência, na medida em que tais 

problemas, devido as suas complexidades, não podem ser vinculados apenas à fatores 

sociais isolados ou a fatores de vulnerabilidade e risco.  

 

A REDUÇĂO DA POBREZA, DO ANALFABETISMO E DA DESIGUALDADE 

SOCIAL 

Não foi por acaso que o pedagogo brasileiro Paulo Freire (2001) se dedicou, 

durante toda uma vida, a defender um projeto de educação para a liberdade e que 

Filósofas como Martha Nussbaum (2009/2015) enfatizam a necessidade de uma 

educação sem fins lucrativos, voltada para o desenvolvimento das capacidades e 

funcionalidades humanas. O direito à educação está estabelecido em muitos documentos 

internacionais de direitos humanos obrigatórios, incluindo a Convenção sobre os 

Direitos Sociais, Econômicos e Culturais; a Convenção sobre os Direitos da Criança e a 

Convenção para a Eliminação de todo tipo de Discriminação contra a Mulher 

(QUIÑONES, MOLINA, 2008). 

Faz sentido pensar, como Freire (2000), que se a educação sozinha não resolve 

problemas sociais como pobreza, miséria ou falta de saneamento básico, tampouco sem 

a educação será possível superá-los. O fato é que entre os Objetivos de 

Desenvolvimento da Declaração do Milênio, emanada da Assembleia Geral das Nações 

Unidas (2000), foi muito enfatizada a necessidade de se garantir os direitos das pessoas 

à “educação”. Trata-se de um objetivo, que vincula-se diretamente com a 

universalização do “ensino fundamental” e com a necessidade de se promover a 

igualdade e equidade de gênero, antes do ano 2015 (MILOSAVLJEVIC, 2006). 



 

  

 

39 

 

Estamos no final de 2020 e infelizmente, ao menos no Brasil, embora o quadro 

educativo não tenha se agravado, segue prejudicado o direito à uma educação de 

qualidade, inclusiva e libertadora (FREIRE,2011). Com isso, o número de analfabetos 

atinge a triste marca de 11 milhões de brasileiros e brasileiras (AGÊNCIA BRASIL: 

TOKARNIA, 2020), o que compromete sobremaneira as suas qualidades de vida, suas 

autonomias e liberdades (FREIRE, 2005). O fato é que o artigo 14 da Declaração 

Universal sobre Bioética e direitos Humanos (doravante, DUBDH), acerta ao associar 

analfabetismo, pobreza e saúde, demonstrando o quanto trata-se de fenômenos sociais 

que estão bem ligados, especialmente nos "países periféricos" (GARRAFA, 2005a) da 

América Latina.  

É inegável que a matrícula escolar seja um indicador de boa saúde, visto que ao 

aumentar o nível educacional, diminui-se a taxa de mortalidade, o que torna a educação 

umas das maiores ferramentas para a superação da pobreza e das desigualdades sociais. 

Estudos confirmam (SACHS, 2006), por exemplo, os efeitos positivos da educação das 

mães dos estudantes, nas  saúdes destes; ou seja, na nutrição e educação dos seus filhos, 

o que incide na redução dos fatores associados à pobreza Por conta disso, os 

investimentos nos processos de educação, sobretudo das mulheres, tendem a apresentar 

inúmeros retornos, dentre eles, a redução da pobreza, a melhoria da produtividade, o 

controle da fecundidade e um melhor futuro para seus filhos (BERGEL, 2010). 

O analfabetismo ainda constitui um desafio pendente (AGENCIA BRASIL: 

TOKARNIA, 2020), o que torna prioritário investigar os mecanismos que permitem 

reduzir as possíveis discriminações, estigmatizações (GOFFMAN, 2013) e racismos 

(FANON,2020), que tem funcionado como elementos dificultadores, impedindo o 

sucesso nos processos de letramento dos  socialmente mais frágeis.  Sem dúvidas, a 

falta de igualdade, equidade e solidariedade (SEN, 2010; SANTOS, 2020), que 

decorrem na perpetuação de situações de extrema pobreza são condicionantes bem 

corrosivos, em matéria de saúde. Os pobres morrem mais jovens e sofrem a maior 

morbidade, sendo que uma má saúde tem sido motivo de mais pobreza e vice-versa.  

Dito de outro modo, em volta da pobreza forma-se um círculo perverso que 

conduz à desnutrição, à marginalidade, à perda de autoestima, ao estresse psicossocial, à 

poluição do meio ambiente, à desagregação social, com tendência a reproduzir e 
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estender tais condicionantes às gerações que seguem (MILOSAVLJEVIC, 2007). Sachs 

(2006) refere que os pobres morrem em hospitais por falta de medicamentos que lhes 

são vitais, em aldeias sem mosquiteiros, em espaços sem água potável. Morrem no 

anonimato, sem que se torne pública sua morte. São os chamados “invisíveis”, 

indivíduos que, embora muitos não queiram ver, acabam aparecendo por trás dos seus 

medos e apreensões (MILOSAVLJEVIC, 2007).  

Em termos locais, Segundo o relatório de 2018 do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil se manteve 

estagnado, e o país permanece na 79ª posição de um total de 188 países (IDH, 2018). 

Isso significa que a doença que mais mata no Brasil chama-se pobreza, não somente de 

recursos financeiros, como também e, principalmente,  de uma pobreza nefasta, 

decorrente da primeira, que é a falta de acesso a bens fundamentais para o 

desenvolvimento (UNICEF, 2018), como educação, liberdade, bem-estar ou felicidade, 

qualidade de vida, emprego, segurança etc. enfim, itens imprescindíveis para uma 

existência com um mínimo de dignidade. 

O fato é que a pobreza interfere nas saúdes das pessoas, não somente no que diz 

respeito ao atendimento médico-hospitalar, mas também num sentido amplo de saúde 

como dignidade e bem-estar. O contexto de iniquidade social coloca o Brasil como país 

que, apesar do grande potencial, ainda não conseguiu superar o quadro de fome e de 

miséria que afeta uma grande parcela da sociedade (AVENDAÑO, 2018), realidade que 

mantém relação direta com as grandes desigualdades entre os diversos estratos sociais e 

econômicos da população brasileira.  

Por outro lado, vale ressaltar que a pobreza, tradicionalmente associada à falta 

de renda ou de recursos materiais para as sobrevivências das pessoas, tem sido 

compreendida como fenômeno bem mais complexo. Sem (2010), por exemplo, trata 

deste problema social, numa perspectiva ampliada; para o economista, a pobreza 

implica na negação de oportunidades e escolhas que são fundamentais para o 

desenvolvimento de qualquer ser humano. Na pobreza, as pessoas ficam impedidas de 

viver uma vida digna; privadas no desenvolvimento de suas capacitações e 

funcionalidades e limitadas no que diz respeito as liberdades substantivas que 

possibilitariam as mesmas, as chances de projetarem para si as vidas que desejariam ter 
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(SEN, 2010).   

A questão que precisa ser enfrentada é que as populações mais socialmente 

vulneráveis da América Latina e a brasileira, em particular, vivem seus cotidianos em 

condições indignas, que tendem a piorar com as  doenças e os estragos que a pobreza 

vem causando, especialmente nas vidas dos mais jovens (UNICEF, 2018). Na prática, 

uma perspectiva de justiça como equidade é incompatível com a lógica do mercado 

capitalista. Talvez resida aí a explicação para as diversas dificuldades em garantir não 

somente o direito à saúde a todos e todas, como os demais direitos humanos 

fundamentais, num contexto onde há um predomínio da lógica que sobrepõe os 

interesses de mercado aos interesses humanos (PORTO, GARRAFA, 2005). Ao mesmo 

tempo, se a realidade de pobreza, fome, analfabetismo, desigualdade, racismo estrutural 

etc. diz respeito as ações de cada cidadão e cidadã no Brasil e no mundo, haverá sempre 

a possibilidade de mudança (SEN, 2008; SEN, 2011). 

Em suma, o que precisa ser dito é que, para além do fato de que a humanidade 

vive hoje em um mundo opulento, cujo desenvolvimento científico e tecnológico é 

inegável, torna-se necessário ter  a consciência de que lado a lado com este mundo, 

existe uma outra realidade, assustadora, injusta e inaceitável, onde milhares  de pessoas 

são privadas dos seus direitos mais fundamentais, tendo que lidar com a violação de 

suas liberdades políticas - expressas, por exemplo, no racismo estrutural (FANON, 

2020) -, sem as quais, fatalmente, terão suas possibilidades de escolhas reduzidas e o 

desenvolvimento de suas capacidades, funcionalidades e potencialidades, bastante 

prejudicado (SEN, 2010; SANTOS, 2020).  

Somente uma bioética libertadora, não colonizada, politizada e interventiva 

(FREIRE, 2005; NASCIMENTO, GARRAFA, 2011; GARRAFA, 2012), tem potencial 

para funcionar como ferramenta de denúncia das condições indignas em que vivem 

grande número de pessoas, no Brasil, na América Latina e no Mundo. Trata-se de uma 

bioética que tome partido à favor dos socialmente mais frágeis, contribuindo para as  

suas lutas pela superação dos conflitos, tomando para si as suas  exigências de que 

sejam incorporadas à agenda bioética, as questões que lhes dizem respeito, no sentido 

de exigir do Estado que assuma, de uma vez por todas,  as suas responsabilidades 

sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O artigo da Declaração Sobre Bioética e Direitos Humanos (doravante, 

DUBDH): “Responsabilidade Social e Saúde” têm um valor especial, pela defesa que 

faz da saúde como um direito de todas as pessoas e do destaque a obrigação dos Estados  

de proporcionar todas as condições para que as populações tenham acesso a qualidade 

de vida. Vale salientar que as decisões no campo da saúde devem considerar os direitos 

de cada sociedade, sem jamais perder de vista a necessidade de proteção aos mais 

vulneráveis e desassistidos. 

No campo bioético, o modelo principialista apresenta-se como insuficiente para 

a análise contextual das complexas realidades sociais latino-americanas, frente a tarefa 

de resguardar o pluralismo, a não discriminação e não-estigmatização, a igualdade, a 

justiça social e a equidade.  Nos países pobres ou em desenvolvimento, como o Brasil, 

existem grandes camadas da população sem acesso às condições de vida mais 

elementares para preservar as suas saúdes, o que se configura como um grave problema 

de justiça a ser amplamente debatido.  O fato é que o não acesso a condições de saúde 

acaba por atravessar todos os conflitos éticos da vida e da existência humana e a 

bioética anglossaxônica, embora tenha o seu valor, parece incapaz de assumir as 

demandas por justiça social e equidade. 

A bioética precisa, portanto, seguir seu caminho, no sentido de ampliar, cada vez 

mais, seus campos de ação, de modo a incluir na sua agenda o debate sobre as condições 

que determinam os fenômenos de saúde e doença, especialmente nos países 

pertencentes a região latino-americana. A expectativa é que a bioética se predisponha a 

propor métodos reflexivos, onde as pessoas possam indagar criticamente a realidade e 

fundamentar de forma adequada os procedimentos de tomada de decisão, tanto 

individual, como coletivamente. 

Infelizmente, não se trata de uma tarefa das mais fáceis; há um longo caminho a 

ser percorrido, no sentido de modificar as estruturas injustas e excludentes que 

repercutem nas vidas dos socialmente mais vulneráveis. A análise do artigo 14 da 

DUBDH não deixa dúvidas de que a lacuna entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento segue aumentada,  não somente na área da saúde pública, mas também 

no que se refere a projetos de educação, segurança e moradia. Enfim, apesar  do 
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crescimento da economia mundial e a evidente melhora das condições de vida para um 

certo grupo populacional do mundo, bem como do  progresso científico e tecnológico 

dos últimos 50 anos, o fato é que, em pleno Sec. XXI, um grande número de pessoas 

segue vivendo em condições indignas; à margem das benesses do sistema capitalista e 

excluídos de serviços sociais, que poderiam modificar suas vidas para melhor, visto que 

incidem na garantia dos seus direitos mais fundamentais. 
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CAPÍTULO III 

A SOCIEDADE ABERTA DOS INTÉRPRETES COMO INSTRUMENTO DE 

LEGITIMAÇÃO DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO 

Taianny Vieira Tavares da Motta
10

 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-03 

 

RESUMO: 

O presente trabalho buscará demonstrar a importância da participação popular na 

elaboração das normas jurídicas que ordenarão o regramento jurídico, uma vez que a 

sociedade é o sujeito direto das normas e deve participar da mutação para adequá-las à 

realidade social. Ato contínuo, para a construção do pensamento será observada uma 

breve abordagem histórica do constitucionalismo e a inter-relação entre a sociedade 

aberta dos intérpretes, desenvolvida por Peter Haberle, e a força normativa da 

Constituição, trabalhada por Konrad Hesse.  

PALAVRAS-CHAVE: Constituição. Participação Popular. Força Normativa. 

Sociedade Aberta dos Intérpretes.  

 

A SOCIEDADE ABERTA DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO 

O conceito de Sociedade Aberta dos Intérpretes surgiu após estudos 

desenvolvidos por Peter Häberle, que buscou, por meio deste conceito, uma 

interpretação pluralista e procedimental da Constituição.  

Segundo Häberle11, “há a necessidade da adoção de uma hermenêutica 

constitucional adequada à sociedade pluralista ou à chamada sociedade aberta, pois todo 

aquele que vive a Constituição é seu legítimo intérprete”.   

Verificamos que a primeira carta que, ouvindo o clamor de uma parcela da 

sociedade, garantiu direitos aos indivíduos foi a Magna Carta de 1215, isso na 

Inglaterra. É possível falar que nesse momento foi retirada, ainda que de forma precária, 

o poder absolutista do monarca para que se permitisse aos indivíduos manifestarem-se 

quanto aos seus direitos com a finalidade de vê-los assegurados. 

 
10 Graduação em Direito, pela Faculdade Estácio de Macapá, Estácio Macapá, Brasil. Tem experiência na área de 

Direito, com ênfase em Direito Administrativo, Previdenciário e Constitucional. ID Lattes: 9607686218148309. E-

mail: taianny.vieira@gmail.com 

11HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: Contribuição 
para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição.1ª edição. Porto Alegre: [s.n], 2002, p.14. 
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O exemplo acima assegurou o que posteriormente seria o alicerce da 

democracia, a qual prevê a participação do povo e o considera como o titular do Poder. 

No entanto, uma das primeiras manifestações que podem ser consideradas como início 

de uma luta pela garantia de uma sociedade aberta dos intérpretes verificou-se durante a 

reforma protestante. 

É sabido que no momento histórico do Iluminismo, a igreja católica possuía o 

domínio do poder e, para a tradição clássica da igreja, as obscuridades nos textos da 

Bíblia deveriam ser sanadas pela complementação com outras passagens paralelas das 

escrituras12. 

Nesse período os textos sagrados eram escritos apenas em Latim, língua essa que 

não era de domínio público, o que dificultava o entendimento dos indivíduos acerca das 

palavras contidas nas escrituras sagradas.  

O principal líder do movimento protestante defendia que para que houvesse uma 

interpretação justa era necessário que todos tivessem acesso ao ensino do latim, caso 

contrário as escrituras só poderiam ser interpretadas por um número limitado de 

pessoas. 

Após, com a presença do chamado Constitucionalismo Social, surgido durante a 

revolução industrial, foram sendo assegurados novos direitos em decorrência dos 

constantes processos sociais vivenciados naquele período.  

No entanto, apesar de grandes avanços vivenciados na época do 

Constitucionalismo Social, ainda havia o monopólio dos textos constitucionais. Nesse 

sentido, buscando afastar a ideia de acesso aos textos que regulam a sociedade somente 

por uma parcela desta, Peter Häberle desenvolveu o conceito de uma Sociedade Aberta 

dos Intérpretes.  

Segundo a doutrina de Bernardo Gonçalves:  

Na perspectiva de Peter Häberle, a assunção de uma perspectiva de 

um Estado Democrático de Direito, bem como de uma Hermenêutica 

Constitucional adequada, que visa à autocompreensão da 

Constituição, mostram-se inadequadas se forem construídas (forjadas) 

tendo como destinatárias uma sociedade fechada de intérpretes – 

que, segundo o autor, estaria preocupada e, sobretudo, direcionada à 

 
12 GRONDIN, Jean. Introdução à Hermenêutica Filosófica. 1ª Edição. São Leopoldo: Editora Unissinos, 2003, p. 82. 



 

  

 

49 

 

interpretação (constitucional) dada (apenas) pelos magistrados 

(principalmente os membros dos tribunais e das Cortes 

Constitucionais)13. 

É notório que uma carta que regula a divisão dos poderes, os direitos 

fundamentais, as liberdades individuais, dentre outros, devem adequar-se ao momento 

vivido em uma sociedade. No entanto, as constituições são instrumentos elaborados em 

dado momento histórico, o qual pode sofrer mutação em decorrência das diversas faces 

de uma sociedade, não podendo tornar-se, nesse sentido, instrumento tangente à 

realidade social. 

É importante ressaltar que no modelo de sociedade aberta dos intérpretes não 

participam apenas os indivíduos considerados per si, mas todos aqueles que são 

atingidos de forma individual ou coletiva pela norma, não sendo possível estabelecer 

um númerosclausus dos intérpretes da Constituição. 

Buscando demonstrar os eixos sociais que fariam parte do processo de 

interpretação constitucional, Häberle exemplificou os seguintes grupos como legítimos 

intérpretes da Constituição: 

(1) as funções estatais: 

a) na decisão vinculante (da Corte Constitucional): decisão vinculante 

que é relativizada mediante o instituto do voto vencido; 

b) nos órgãos estatais com poder de decisão vinculante, submetidos, 

todavia, a um processo de revisão jurisdição, órgãos legislativos 

(submetido a controle em consonância com objeto de atividade): 

órgão do Executivo, especialmente na (pré) formulação do interesse 

público; 

(2) os participantes do processo de decisão nos casos 1º e 1º, que não 

são, necessariamente, órgãos do Estado, isto é: 

a) o requerente ou recorrente e o requerido ou recorrido, no recurso 

constitucional (Verfassungsbeschewerde), autor e réu, em suma, 

aqueles que justificam a sua pretensão e obrigam o Tribunal a tomar 

uma posição ou a assumir um “diálogo jurídico” (“Rechtsgespräch”);  

b) outros participantes do processo, ou seja, aqueles que têm direito de 

manifestação ou de integração à lide, nos termos da Lei Orgânica da 

Corte Constitucional (v.g., §77,85, nº2, 94, nº 1 a 4, §§65, 82, nº 2, 83, 

nº 2, 94, nº5) ou que são, eventualmente, convocados pela Própria 

Corte Constitucional (v.g., §82, nº 4, da Lei do 

Bundesverfassungsgericht); 

 
13GONÇALVES, Bernardo. Curso de Direito Constitucional. 11ª Edição. Salvador: Editora Juspodvm, 2019, p. 88. 
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c) pareceristas ou experts, tal como se verifica nas Comissões 

Especiais de Estudos ou de Investigação (§73, do Regimento Interno 

do Parlamento Federal); 

d) peritos e representantes de interesses nas audiências públicas do 

Parlamento (§ 73, nº 3, do Regimento Interno do Parlamento Federal 

Alemão) peritos, nos Tribunais, associações, partidos políticos 

(frações parlamentares), que atuam, sobretudo, mediante a “longa 

manus” da eleição de juízes (NT 2) 

e) os grupos de pressão organizados (§10, do Regimento interno do 

Governo Federal); 

f) os requerentes ou partes nos procedimentos administrativos de 

caráter participativo; 

(3) a opinião pública democrática e pluralista e o processo político 

como grandes estimuladores: media (imprensa, rádio, televisão, que, 

em sentido estrito, não são participantes do processo, o jornalismo 

profissional, de uma lado, a expectativa de leitores, as cartas de 

leitores, de outro, as iniciativas dos cidadãos, as associações, os 

partidos políticos fora do seu âmbito de atuação organizada (Cf, 2, d) 

igrejas, teatros, editoras, as escolas da comunidade, os pedagogos, as 

associações de pais; 

(4) cumpre esclarecer, ainda, o papel da doutrina constitucional nos 1, 

2 e 3; ela tem um papel especial por tematizar a participação de outras 

forças e, ao mesmo tempo, participar nos diversos níveis14. 

Deste modo, para Häberle, os critérios de interpretação constitucional hão de ser 

tanto mais abertos quanto mais pluralista for a sociedade15. 

O conceito estudado e desenvolvido por Peter Häberle vem demonstrando-se de 

efetiva importância para a efetivação dos direitos considerados fundamentais que devem 

ser tutelados pelo Estado, pois regularmente vem sendo verificado que os órgãos 

jurisdicionais, utilizando-se de uma interpretação ampla do texto constitucional, vêm 

produzindo interpretações constitucionais visando efetivar ao maior número possível de 

direitos. 

Ressalta-se que a efetivação da interpretação, de forma vinculante, sempre será 

realizada pela Poder Judiciário. Frise-se que aqui não há uma afronta ao princípio da 

separação dos poderes, pois como a muito defendido, o legislador, ao confeccionar a 

norma, não poderia prever todas as suas interpretações possíveis, sendo necessária a 

utilização da hermenêutica constitucional para que a norma alcance a proteção de todos 

os grupos. 

 
14HÄBERLE, op.cit., p. 20-23. 
15Ibid., p. 13. 
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As contribuições desse modelo de interpretação constitucionais são inúmeras, 

inclusive no âmbito brasileiro, e que serão estudadas em tópico oportuno. 

 

A SOCIEDADE ABERTA DOS INTÉRPRETES E A FORÇA NORMATIVA DA 

CONSTITUIÇÃO 

Konrad Hesse, em seus estudos acerca da força normativa da constituição, 

criticou a adoção de uma única teoria para explicar o que seria uma Constituição, 

levando em conta os estudos produzidos por Ferdinand Lassale, Carl Schimitt e Hans 

Kelsen. 

A Constituição de um país é a expressão das forças que o conduzem, sejam elas 

políticas, econômicas, intelectuais, sociais ou gerais. Esses seriam os denominados 

fatores reais de poder. No entanto, se fossemos considerar apenas essas relações sociais 

como importantes, haveria aquilo previsto por Lassale, ou seja, a constituição escrita, 

em caso de conflito com os poderes acima elencados, sucumbiria. 

A ideia defendida por Konrad Hesse explicita que não é possível a realização de 

uma interpretação una, considerando apenas a constituição como norma jurídica 

vinculante. Nesse sentido, sempre haverá, ainda que implicitamente, uma correlação 

entre a norma jurídica e o contexto social, havendo um condicionamento recíproco. 

Para que seja possível a promoção desse diálogo entre norma jurídica e realidade 

social é necessário que os indivíduos que a integram possuam voz ativa para a 

elaboração das normas que a eles serão aplicadas.  

Segundo Hesse: 

A despeito de sua evidência, esse ponto de partida exige particular 

realce, uma vez que o pensamento constitucional do passado recente 

está marcado pelo isolamento entre norma e realidade, como se 

constata tanto no positivismo jurídico de Escola de Paul Laband e 

Georg Jellinek, quanto no “positivismo sociológico” de Carl 

Schimitt”16. 

É claro que não podemos correr o risco de alcançar os extremos, uma vez que 

isso resultará em uma norma sem eficácia jurídica e uma sociedade com risco de 

 
16HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Mendes. 1ª Edição. Tübingen: [s.n]; 
Porto Alegre – RS: [s.n], 1991, p. 13. 
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retornar ao seu estado de natureza em decorrência da ausência de um poder para detê-la. 

Ainda em Hesse, “a força condicionante da realidade e a normatividade da 

Constituição podem ser diferenciadas; elas não podem, todavia, ser definitivamente 

separadas ou confundidas”17. 

Para que seja possível alcançar esse diálogo pretendido por Hans Kelsen é que 

utilizaremos o conceito de Sociedade Aberta dos Intérpretes.  

É sabido que nas democracias o poder pertence ao povo, que o exerce por meio 

de seus representantes eleitos.  

No entanto, muitas das vezes estes representantes atuam somente visando seus 

interesses pessoais, o que impossibilita o cumprimento literal do poder do povo. É certo 

que conferir a um ser humano o poder de representar os ideais de uma sociedade tão 

pluralista pode gerar risco de afronta ao princípio da igualdade, deixando que uma 

parcela da sociedade seja desassistida. 

Para verificar o exposto acima é só pensamos que cada indivíduo, em sua 

formação, possui conceitos pré-definidos, utilizando se inevitavelmente de ideologias 

políticas, morais, filosóficas, dentre outros. 

Deste modo, é necessária que seja assegurada uma maior participação de todos 

os grupos componentes da sociedade, nessa considerada o poder de voz ativa 

transmitida por meio de organizações, fundações, entidades públicas e privadas e todos 

os demais grupos.  

Complementando com o pensamento de Haberle: 

No processo de interpretação constitucional estão potencialmente 

vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos 

os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elemento 

cerrado ou fixado com numerusclausus de intérpretes da 

Constituição18. 

Ressalte-se que somente haverá força vinculante desta interpretação quando ela 

for acolhida pelo poder legislativo ou assegurada pelo Poder Judiciário. No entanto, 

antes mesmo de proferir uma decisão ou de elaborar uma norma estes poderes já 

convocam estes grupos a se manifestarem, a exemplo da possibilidade de 

 
17Ibid., p. 15. 
18HÄBERLE, op.cit., p. 13. 
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amiciuscuriae. 

Ato contínuo, percebemos que a norma constitucional não tem existência 

autônoma em face da realidade e é por isso que é necessário um diálogo com a realidade 

social vivenciada. De mais a mais, a mutação por meio da hermenêutica se demonstra 

necessária em decorrência de, na maioria das vezes, o texto ter sido escrito em 

momentos distintos de uma realidade, a qual inevitavelmente sofre alterações em 

decorrência do desenvolvimento humano. 

É nesse momento que surge o conceito de “originalismo constitucional”, o qual, 

em síntese, defende a existência de uma constituição viva, que deve ser interpretada de 

maneira diferente a cada momento, conforme a evolução social. 

O processo constitucional brasileiro vem aplicando repentinamente a mutação 

constitucional, denominada, por vezes, de interpretação conforme a constituição, na 

qual há uma mudança de interpretação da norma sem a alteração de seu texto. 

Deste modo, a todo o momento a carta constitucional sofre variadas 

interpretações segundo o método utilizado por cada indivíduo, as quais poderão servir 

como parâmetro para a atuação de um poder, que na maioria das vezes é o Judiciário. 

Ao introduzir o conceito de uma Sociedade Aberta dos Intérpretes, o autor busca 

aplicar a ideia de um novo modelo de estado constitucional a ser aplicado no século 

XXI, chamado de Estado Constitucional Cooperativo. 

Além disso, nada mais certo do que perguntar ao titular do Poder Constituinte 

quais são as suas considerações acerca das questões constitucionais. 

 

A SOCIEDADE ABERTA DOS INTÉRPRETES E O PODER JUDICIÁRIO 

BRASILEIRO 

Em uma tendência totalmente voltada aos ensinamentos trazidos por Peter 

Häberle, o Código de Processo Civil Brasileiro apresenta alguns instrumentos que são 

frutos do conceito de Sociedade Aberta dos Intérpretes.  

Dentre os principais está a figura do Amicus Curiae, disposto no art. 138 do 

CPC, o qual dispõe que: 
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Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a 

especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da 

controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a 

requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar 

ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou 

entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 

15 (quinze) dias de sua intimação. 

§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de 

competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a 

oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º. 

§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a 

intervenção, definir os poderes do amicus curiae. 

§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente 

de resolução de demandas repetitivas 19. 

Ademais, figura do amicus curiae também encontra previsão na Lei n. 9.868/99. 

Nesse modelo de intervenção, os grupos pertencentes ao item 2 daqueles 

exemplificados por Peter Häberle participam ativamente do processo, sendo a eles 

permitido o poder de fala quanto à matéria de seu interesse e que possa vir a atingir seu 

grupo. 

O Amicus Curiae é bastante utilizado quando do julgamento de ações 

constitucionais, principalmente as Ações Direta de Inconstitucionalidade – ADINs e 

Arguições Por Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPFs, de forma a 

contribuir com o juízo na formação de seu convencimento. 

Ato contínuo, temos também o instituto da Audiência Pública, o qual prevê que 

o magistrado poderá convocar todos os setores da sociedade para um amplo debate 

público e transparente. 

Conforme o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 

A audiência pública visa ouvir o depoimento de pessoas com 

experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que 

entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de 

fato, com repercussão geral e de interesse público relevante, debatidas 

no âmbito do Tribuna.20. 

Nesse sentido, estamos mais uma vez diante de um instituto que atende ao que 

era previsto no modelo de Sociedade Aberta dos Intérpretes. É possível visualizar, 

 
19BRASIL. Código de Processo Civil. Capítulo V – DO AMICUS CURIAE, art. 138. Disponível em < 

planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em 19 de mar. 2020. 

20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Regimento Interno do STF de 1980. Brasília: STF , 1980. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_1980.pdf>. Acesso em 19 de mar. de 
2020. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_1980.pdf
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ainda, que o Código de Processo Civil de 2015 tornou muito mais ampla à participação 

popular nos atos processuais, uma vez que ampliou os poderes e hipóteses de 

participação dos entes. 

No Brasil houve diversos casos em que foi possível notar a aplicação das ideias 

aqui tratadas, à exemplo da ADPF n. 54/DF, na qual o Supremo Tribunal Federal, 

deparando-se com um conflito aparente entre normas fundamentais constantes em nosso 

ordenamento jurídico, quais sejam: o direito à vida e autonomia da vontade, foi instado 

a manifestar-se sobre a legalidade do aborto de feto anencéfalo, de modo a desconstituí-

lo como fato típico.  

A ementa do Julgado expressou o seguinte: 

FETO ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – 

MULHER – LIBERDADE SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – 

DIGNIDADE – AUTODETERMINAÇÃO – DIREITOS 

FUNDAMENTAIS – CRIME – INEXISTÊNCIA. Mostra-se 

inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de feto 

anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I 

e II, do Código Pena.21. 

A ação foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores – CNTS, e 

foram admitidos como amicus curiae as seguintes entidades: Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil, Católicas pelo Direito de Decidir, Associação Nacional Pró-vida e 

Pró-família e Associação de Desenvolvimento da Família, Federação Brasileira de 

Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira de Genética Clínica, Sociedade 

Brasileira de Medicina Fetal, Conselho Federal de Medicina, Rede Nacional Feminista 

de Saúde, Direitos Sociais e Direitos Representativos, Escola de Gente, Igreja 

Universal, Instituto de Biotécnica, Direitos Humanos e Gênero e o deputado federal 

José Aristodemo Pinotti, em razão de sua especialização em pediatria e de ter presidido 

o cento de pesquisas materno-infantis de Campinas – CEMICAMP. 

Os grupos acima foram ouvidos como em audiência pública. Além disso, à 

imprensa foi permitido acompanhar todos os atos do processo, tendo está também se 

manifestado, por meio de seus canais de comunicação, acerca da descriminalização do 

aborto de feto anencéfalo. 

 
21 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 54/DF. Relator: 

Min. Marco Aurélio. Brasília, 12 de abr. de 2012. Disponível em: 
<stf.jus.br/arquivo/cmsnoticianoticiasstf/anexo/adpf54.pdf > Acesso em 19 de mar. de 2020.  
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Ato contínuo, os doutrinados também expuseram suas ideias acerca do tema que 

estava sendo tratado, o que legitimou a ideia de que o julgamento se utilizou dos 

conceitos desenvolvidos por Peter Häberle e de todos os grupos por ele indicados como 

legítimos intérpretes da constituição. 

Outrossim, Na ADIN n. 4.277/DF e na ADPF n. 132 o Supremo Tribunal 

Federal (STF) discutiu sobre a possibilidade de união entre casais homoafetivos ser 

reconhecida como entidade familiar, com a mesma proteção jurídica atribuída aos casais 

heteroafetivos. 

No julgamento das ações acima, foi realizada uma “interpretação conforme a 

constituição”, de modo a assegurar que o termo “homem e mulher” disposto no conceito 

de família exposto no Código Civil, não fosse interpretado de forma a tutelar somente 

os direitos dos casais heteroafetivos, uma vez que a realidade social vivenciada já se 

compunha de outros núcleos familiares. 

Nesse julgamento, participaram como amigos da corte as seguintes entidades: 

Conectas Direitos Humanos, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros 

(ABGLT), Associação de Incentivo à Educação e Saúde de São Paulo, Instituto 

Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), Associação Eduardo Banks e a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 

Todas as entidades acima listadas foram ouvidas no processo de julgamento seja 

para defender a extensão da tutela jurídica aos casais homoafetivos, seja para defender o 

texto frio da lei que considera como entidade familiar apenas aquela formada por 

homem e mulher. 

Vejamos um trecho do julgado da ADIN n. 4.277/DF no qual é ressaltada a 

importância da participação do amicus curiae: 

Com a efetiva atuação das partes e, ainda, com a intervenção de 

diversas entidades e instituições representativas da sociedade civil, 

pluralizou-se o debate constitucional em torno da matéria ora em 

julgamento (ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. CELSO DEMELLO, v.g.) 

e permitiu-se que o Supremo Tribunal Federal dispusesse de todos os 

elementos necessários à resolução da controvérsia, viabilizando-se, 

com tal abertura procedimental, a superação da grave questão 

pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta 

Corte (GUSTAVO BINENBOJM, “A Nova Jurisdição Constitucional 

Brasileira”, 2ª ed., 2004, Renovar; ANDRÉ RAMOSTAVARES, 
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“Tribunal e Jurisdição Constitucional”, p. 71/94, 1998,Celso Bastos 

Editor; ALEXANDRE DE MORAES, “Jurisdição Constitucional e 

Tribunais Constitucionais”, p. 64/81, 2000, Atlas; DAMARES 

MEDINA,“Amicus Curiae: Amigo da Corte ou Amigo da Parte?”, 

2010, Saraiva, v.g.), quando no exercício de seu extraordinário poder 

de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade. 

(ADI 4.277)22. 

Vejamos que no ponto destacado o STF expõe a importância da pluralidade de 

agentes para que seja emanada uma decisão de tamanha importância, uma vez que, 

conforme já outrora dito, as normas que regulam a sociedade surgem do poder que 

emana do povo, sendo este o principal legitimado a interpretar suas normas. 

O modelo de julgamento adotado pela Corte supera o conceito de “sociedade 

fechada dos intérpretes” na qual somente ao Estado e aos detentores de poder seria 

possível realizar uma interpretação das normas. O risco, nesse caso, seria a interpretação 

benéfica somente a maioria, conforme seus pré-conceitos, o que poderia gerar uma 

grave lesão às minorias. 

Por tudo o que fora apresentado, foi possível verificar que a mudança dos 

paradigmas é necessária para que possamos alcançar o respeito pelo texto normativo. 

Além disso, restou claro que o legislador, seja qual for o momento em que estabeleça a 

norma, não conseguirá tratar de forma exaustiva o conteúdo de proteção dos indivíduos, 

motivo pelo qual a adequação do texto constitucional, principalmente por meio da 

utilização da chamada interpretação conforme a constituição tem exercido papel 

relevante para o alcance de novos direitos pelos grupos que compõem a sociedade. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DA MORTALIDADE FETAL EM UMA MATERNIDADE DE 

REFERÊNCIA DO NORDESTE BRASILEIRO 
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23
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24

; 
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25
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RESUMO: 

No âmbito da saúde materno infantil, a mortalidade fetal é considerada um grave 

problema de saúde pública ainda pouco estudada, apesar dos números expressivos. 

Nesta abordagem, o objetivo deste trabalho foi caracterizar e analisar o perfil 

epidemiológico dos óbitos fetais ocorridos em uma Maternidade Pública de referência 

de Maceió, Alagoas, com base na Lista Brasileira de Evitabilidade a partir da causa 

básica de morte. Trata-se de um estudo transversal realizado a partir da base de dados 

do Sistema de Informações sobre Mortalidade e do Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos. Os dados foram adquiridos pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica 

do Hospital e disponibilizados em setembro de 2019. O estudo incluiu todos os óbitos 

fetais ocorridos em 2018 totalizando 64 óbitos, apresentando predominância no número 

de óbitos fetais de mães com: idade entre 20 e 30 anos (46,9%); escolaridade materna 

entre 4 e 7 anos (34,4%); domésticas (48,4%); gravidez única (98,4%);nenhum histórico 

de perda fetal anterior (54,7%). Das variáveis relacionadas ao natimorto observou-se 

maior frequência dos óbitos: baixo peso (75%); prematuros (45,3%); sexo feminino 

(46,9%). Com relação ao parto, houve maior ocorrência dos óbitos fetais: mulheres que 

conceberam de parto vaginal (62,5%); fetos expulsos ou extraídos do corpo da mãe 

antes do parto (90,6%). Quanto à causalidade, podemos apontar uma maior frequência 

nos óbitos ocasionados por afecções originadas no período perinatal (90,6%), 

representando predominantemente óbitos por causas mal definidas, de acordo com a 

Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID 10) e 

com a Lista Brasileira de Causas Evitáveis. Sendo assim, ressalta-se a importância do 

investimento em políticas de saúde voltadas, em todos os níveis de atenção à saúde, 

tendo em vista a possibilidade da prevenção do óbito fetal a partir de melhorias na 

qualidade da assistência pré-natal e no parto. 

PALAVRAS-CHAVE: Óbito fetal. Vigilância epidemiológica. Mortalidade fetal. 

Perfil epidemiológico. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o óbito fetal ocorre quando 

há a morte do concepto na gestação, podendo esta ocorrer antes da expulsão ou extração 

completa do bebê do corpo da mãe. Seja qual for a duração da gravidez pode ser 

resultado da associação de várias intercorrências, dentre as causas apontadas em todo o 

mundo, os cinco principais alvos para redução dos natimortos são: complicações no 

parto; infecções maternas durante a gravidez; condições maternas, principalmente, 

hipertensão arterial; restrição do crescimento fetal e anomalias congênitas. (MENEZZI 

et al., 2016).  

A Taxa de Mortalidade Fetal (TMF) é calculada através do número de óbitos 

fetais, dividido pelo número total de nascimentos (nascidos vivos e óbitos fetais de 22 

semanas ou de fetos com peso igual ou superior a 500 gramas) multiplicados por mil. A 

TMF permite avaliar a qualidade da assistência na gestação, a ocorrência de morbidades 

maternas, e o reconhecimento das condições de saúde e das variáveis sociodemográficas 

da população. (BRASIL, 2009)  

No âmbito da saúde materno infantil, o óbito fetal é considerado um grave 

problema de saúde pública. A Taxa de Mortalidade Fetal em 2017 no Brasil foi de 10,57 

por cada mil nascidos vivos, estando muitos destes números relacionados a mortes por 

causas evitáveis. Apesar nos números expressivos, a mortalidade fetal não tem sido 

muito estudada e ainda apresenta precária qualidade no que se refere aos dados 

coletados. Por ser avaliado como uma sensível indicadora da saúde, o óbito fetal reflete 

aspectos relacionados à situação real do país. Revelando o acesso aos recursos, o estado 

de saúde e à qualidade da assistência prestada à mulher durante o pré-natal e o parto, e 

ao neonato nas primeiras horas de vida. (COSTA et al., 2020) 

De acordo com a o Ministério da Saúde, o Sistema de Informação sobre 

mortalidade (SIM) é uma importante ferramenta capaz de reunir dados qualitativos e 

quantitativos acerca dos óbitos ocorridos no País, sendo considerada, portanto, a maior 

fonte de informação para o processo de notificação de óbitos. Um documento essencial 

que também merece ser citado é a Declaração de Óbito (DO), um documento cujo 

conteúdo deve ser emitido e preenchido pelo médico declarando o término da vida de 

um indivíduo e atestando a causa da morte, conforme prevê o Código de Ética Médica, 
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Artigo 1º da Resolução nº 1779/2005 do Conselho Federal de Medicina e a Portaria 

SVS nº 116/2009.(BRASIL, 2009) 

A problemática que envolve as falhas no preenchimento das DO, compromete a 

qualidade das informações dos Sistemas de Informação em Saúde, e consequentemente, 

o planejamento de ações em saúde e de políticas voltadas para melhorias na qualidade 

assistencial, inclusive na atenção à saúde materna e infantil. O que faz com que a 

vigilância do óbito deva se tornar uma das prioridades do Ministério da Saúde, 

principalmente no que concerne ao aprimoramento dos registros dos óbitos, 

possibilitando por sua vez, uma investigação mais efetiva dos casos, a adoção de 

práticas de prevenção das mortes evitáveis nos serviços de saúde e dos eventos de 

subnotificação. 

Mortes evitáveis são definidas como aquelas que poderiam ter sido preveníveis 

por meio de ações efetivas dos serviços de saúde, mesmo que total ou parcialmente, 

normalmente quando o próprio sistema de saúde não consegue atender de certa forma as 

necessidades de saúde daquele indivíduo naquele determinado momento. De acordo 

com o Ministério da Saúde, as classificações destas mortes objetivam monitorar e 

avaliar os serviços de assistência, identificar possíveis falhas na atenção à saúde, além 

de auxiliar nos processos de análises dos indicadores e no planejamento de estratégias 

eficazes à sua redução. Para este fim, foi elaborada uma lista de causas de mortes 

evitáveis, por intervenções do Sistema Único de Saúde, divididas em três grupos: 1) 

Causas evitáveis; 2) Causas de morte mal definidas e 3) Demais causas de morte (não 

claramente evitáveis). (MALTA et al., 2010) 

Nessa perspectiva, apercepção da causa do óbito fetal é imprescindível desde o 

planejamento de ferramentas de monitoramento, na elaboração de estratégias de 

prevenção e controle, no aperfeiçoamento e organização dos serviços de saúde, na 

capacitação continuada de profissionais, contribuindo assim, para a garantia do acesso a 

serviços qualificados de saúde, e para a prevenção de óbitos potencialmente evitáveis. 

Desta forma, as ações em saúde precisam ser voltadas para a vigilância epidemiológica, 

na qualidade da atenção pré-natal, ao parto e para a saúde infantil. (MENEZZI et al., 

2016) 

O objetivo deste estudo foi analisar o perfil epidemiológico de mortalidade fetal 
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da Maternidade do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, localizado no 

município de Maceió, Alagoas, ocorridos no ano de 2018, por considerar a relevância 

do tema e a necessidade de estudos que viessem a contribuir para o planejamento de 

ações específicas na prevenção de óbitos evitáveis e na tomada de decisões.  

 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal realizado a partir da base de dados do Sistema 

de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos (SINASC), através de informações disponibilizadas pelo Serviço de Vigilância 

Epidemiológica do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA).O 

presente estudo ocorreu diante dos casos de óbitos fetais ocorridos na maternidade 

escola, pública, localizada no Município de Maceió, capital de Alagoas, referência para 

gestantes de alto risco, e porta aberta para todo o Estado. Os dados foram adquiridos no 

mês de setembro de 2019, incluindo em toda a população do estudo os óbitos fetais 

ocorridos, notificados e investigados no ano de 2018 pelo Núcleo Hospitalar de 

vigilância Epidemiológica (NHE). Os dados analisados também foram fundamentados 

em arquivos importados do programa TabWin e tabulados em planilha do programa 

MicrosoftⓇExcel. Os resultados do estudo foram descritos em frequências absolutas e 

relativas e como critério de inclusão foram incluídos todos os óbitos fetais ocorridos na 

maternidade de referência dentro do período estabelecido. Sendo neste período 

notificados 64 óbitos fetais. 

Para a construção do perfil epidemiológico, foram considerados os dados 

estatísticos dos fetos com peso igual ou superior a 500 gramas e/ou idade gestacional a 

partir de 22 semanas. As variáveis selecionadas foram: idade, escolaridade e ocupação 

da mãe, histórico de perdas fetais anteriores, peso fetal, idade gestacional, sexo fetal, 

tipo de gravidez, período do parto relacionado ao óbito, e causalidade do óbito fetal. 

Classificou-se os anos de escolaridade em: 1 a 3 anos; 4 a 7 anos; 8 a 11 anos; e 12 e 

mais. O peso do feto como: 501 a 999 gramas; 1000 a 1499 gramas; 1500 a 2499 

gramas; 2500 a 2999 gramas; 3000 a 3999 gramas;> 4000 gramas e ignorado. A idade 

gestacional com: Menos de 22 semanas; 22 a 27 semanas; 28 a 31 semanas; 31 a 36 

semanas; 37 a 41 semanas; 42 semanas e mais; e não informado. Classificados 
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conforme padrão do modelo da Declaração de Óbito. As demais variáveis foram 

classificadas de acordo com as Classificações do DATASUS. 

Para analisar as causas dos óbitos segundo os critérios de evitabilidade, utilizou-

se a Lista de Mortes Evitáveis por Intervenções do Sistema Único de Saúde para 

menores de cinco anos de idade proposta segundo a causa básica da morte, classificada 

de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), proposta por Malta 

et al. (2010). 

 

RESULTADOS 

No estudo realizado, foram contabilizados na Maternidade do Hospital 

Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA) 1.778 nascimentos no ano de 2018. 

Foram identificados neste mesmo período, um total de 453 óbitos, dos quais 64 foram 

óbitos fetais, o que correspondeu a 14,1% do total de óbitos. Ao realizar um 

comparativo entre os óbitos fetais ocorridos no HUPAA em 2016 e 2017, pode-se 

observar que os números representaram aproximadamente uma média aritmética de 64 

óbitos fetais por ano, dos últimos dois anos. Pois em 2016 foram apresentados 55 óbitos 

fetais, representando 13,9% dos óbitos neste ano, enquanto em 2017 decorreram 72 

óbitos fetais, correspondendo a 15,9% do total de óbitos no ano anterior ao do estudo 

(Figura 1).  

 

Figura 1 - Número de óbitos totais e fetais, Maternidade HUPAA, Maceió, Alagoas, 2016 a 2018. 

 
 

Fonte: Autor 
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Figura 2 - Taxas de Mortalidade Fetais, Maternidade HUPAA, Maceió, Alagoas, 2016 a 2018. 

 

 

Fonte: Autor 

 

Ao confrontar os Índices de Mortalidade Fetal do triênio (2016 - 2018), 

resultados revelaram que a TMF do ano de 2016 apontou a menor taxa (2,9% - 29:1.000 

nascimentos), no ano de 2017 apresentou a maior taxa do período (3,9% - 39:1.000 

nascimentos) enquanto o ano mais recente, de 2018, representou quase uma média dos 

últimos dois anos (3,6% - 36:1000 nascimentos), com redução de 0,64% da TMF de 

2016 para 2018 (Figura 2). 

Em relação às características da mãe, a Tabela 1 apresenta os óbitos fetais 

segundo a idade materna. Observa-se maior quantitativo na frequência dos óbitos 

ocorridos nas mães com idade entre 20 e 30 anos (46,9%), seguidos pelas mães com 

idade entre 31 a 40 anos (25%).  

 

Tabela 1. Óbitos fetais ocorridos segundo a idade da mãe, Maternidade HUPAA, Maceió, Alagoas, 2018. 

 

Idade da mãe N % 

Não informada 3 4,69 

10 - 14 anos 1 1,56 
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15 a 19 anos 13 20,31 

20 a 30 anos 30 46,88 

31 a 40 anos 16 25,00 

41 a 50 anos 1 1,56 

Total 64 100 

Fonte: Autor 

 

Na tabela 2, observa-se que a maior frequência de óbitos fetais ocorreu com as 

mães que apresentaram tempo de estudo entre 4 a 7 anos (34,4%), seguidos pelas mães 

com 8 a 11 anos de estudo (21,8%). É importante observar que as informações 

ignoradas e não informadas somaram frequência de 14 óbitos (22,8%), sendo 

considerado um número elevado de informações perdidas, o que demostrou a falta de 

completude para esta variável. 

Tabela 2. Óbitos fetais ocorridos segundo a escolaridade materna, Maternidade 

HUPAA, Maceió- AL, 2018. 

 

Tabela 2. Óbitos fetais ocorridos segundo a escolaridade da mãe, Maternidade HUPAA, Maceió, Alagoas, 2018. 
 

Escolaridade da mãe N % 

Não informada 5 7,81 

Nenhuma 5 7,81 

1 a 3 anos 5 7,81 

4 a 7 anos 22 34,38 

8 a 11 anos 14 21,88 

12 anos e mais 4 6,25 

Ignorado 9 14,06 

Total 64 100 
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Fonte: Autor 
 

De acordo com a ocupação da mãe, o que se observa na tabela 3, é que a maior 

frequência de óbitos fetais ocorreu entre as mães que trabalhavam com donas de casa 

(48,4%), seguidos por mães estudantes (10,9%). Do total de óbitos ocorridos, 23,4% 

deles foram provenientes de gestantes que não informaram ou que não foram 

questionadas quanto à sua ocupação tanto no momento da triagem, quanto no ato do 

preenchimento da Declaração de Óbito (DO).  

 

Tabela 3. Óbitos fetais ocorridos segundo a ocupação materna, Maternidade HUPAA, Maceió, Alagoas, 2018. 
 

Ocupação da mãe N % 

Dona de casa 31 48,44 

Não informada 15 23,44 

Estudante 7 10,94 

Desempregada 4 6,25 

Empregada doméstica 2 3,13 

Outras 5 7,8 

Total 64 100 

Fonte: Autor 

 

Conforme dados da Tabela 4, observou-se que 54,7% dos óbitos fetais foram 

provenientes de gestantes que não apresentaram história reprodutiva anterior com 

nascimento de filhos mortos, ou seja, que não relataram perdas fetais anteriores a atual 

gestação. A segunda maior frequência observada nos óbitos fetais foi de mães que 

relataram perda fetal anterior de pelo menos um filho (34,4%). 
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Tabela 4. Óbitos fetais segundo as perdas fetais anteriores, Maternidade HUPAA, Maceió, Alagoas, 2018. 

Filhos mortos 

(perdas fetais anteriores) 

N % 

0 35 54,69 

1 22 34,38 

2 51 7,81 

3 1 1,56 

4 1 1,56 

Total 64 100 

Fonte: Autor 

 

Na tabela 5, observou-se que 23,4% dos óbitos tiveram peso entre 500 a 999g. 

No entanto, ao analisar a proporção de baixo peso, ou seja, peso menor que 2.500g 

observou-se frequência de 75%. Sugere-se ainda, que o baixo peso ao nascer pode ser 

um fator significativo para o grupo de mortes fetais inexplicadas. 

 

Tabela 5. Óbitos fetais segundo o peso do feto, Maternidade HUPAA, Maceió, Alagoas, 2018. 

Peso N % 

501 a 999g 15 23,44 

1000g a 1400g 9 14,06 

1500 a 2400g 13 20,31 

2500g a 2900g 8 12,50 

3000 a 3900g 5 7,81 

> 4000g 1 1,56 

Ignorado 2 3,13 

Total 64 100 

Fonte: Autor 
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Conforme dados da Tabela 6, observou-se que 45,3% dos óbitos fetais eram 

prematuros, ou seja, com duração da gestação entre 28 e 36 semanas. A segunda maior 

frequência foi observada nos óbitos fetais com prematuridade extrema, ou seja, 

ocorridos em gestantes com idade gestacional menor que 22 a 27 semanas de gestação 

(37,5%). 

 

Tabela 6. Óbitos fetais segundo a duração da gestação, Maternidade HUPAA, Maceió, Alagoas, 2018. 

Semanas de gestação N % 

Prematuridade extrema  

(menos de 22 semanas 

a 27 semanas) 

24 37,50 

Prematuridade 

(28 a 36 semanas) 

29 45,32 

A termo 

(37 a 41 semanas) 

10 15,63 

Não informado 1 1,56 

Total 64 100 

Fonte: Autor 

 

Dos óbitos fetais segundo o sexo, observou-se que 46,8% ocorreram entre os do 

sexo feminino. Com relação ao parto, 62,5% dos óbitos fetais decorreram de mulheres 

que conceberam de parto vaginal, enquanto, 90,6% sucederam de fetos expulsos ou 

extraídos do corpo da mãe antes da concepção.  

Considerando-se a causalidade do óbito fetal, podemos apontar na Tabela 7, que 

a maior frequência fez referência aos óbitos ocasionados por afecções originadas no 

período perinatal (90,63%), conforme Classificação Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID 10).  
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Tabela 7. Óbitos fetais segundo a causa (CID 10), Maternidade HUPAA, Maceió, Alagoas, 2018. 
 

Causa (CID 10) N % 

XVI. Algumas afecções originadas no 

período perinatal 
58 90,63 

XVII. Malformação congênita deformidades 

e anomalias cromossômicas 
6 9,38 

Total 64 100 

Fonte: Autor 

 

A Tabela 8 analisa as causas dos óbitos quanto aos critérios de evitabilidade. De 

acordo com a Lista de Mortes Evitáveis por Intervenções do Sistema Único de Saúde 

para menores de cinco anos de idade, verificou-se que dos 64 óbitos totais, 58 deles 

(90,63%) ocorreram por causas mal definidas, enquanto que 6 deles (9,38%) foram 

considerados por causas não claramente evitáveis apontando para as malformações 

congênitas, deformidades e anomalias congênitas. Nenhum dos óbitos apresentados pelo 

estudo foi avaliado como potencialmente evitável. 

 

Tabela 8. Óbitos fetais segundo as causas básicas de óbitos fetais evitáveis (Lista Brasileira de Causas Evitáveis), 

Maternidade HUPAA, Maceió, Alagoas, 2018. 

 

Causa do óbito (denominação e código CID 10) N % 

Causas evitáveis 

Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação 

Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto 

Reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido 

58 90,63 
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Causa de morte mal definidas 

Morte fetal de causa não especificada 

Algumas afecções originadas no período perinatal, não especificadas 

Demais causas de morte (não claramente evitáveis) 

As demais causas de morte 

Malformação congênita deformidades e anomalias cromossômicas 

6 9,38 

Total 64 100 

Fonte:SIM (2020). *Lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do SUS (MALTA et al., 2010).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de uma redução de apenas 0,64% nas Taxas de Mortalidade Fetal entre os 

períodos de 2016 a 2018 da Maternidade do HUPAA e da causalidade do óbito fetal 

apontar em 2018, uma maior frequência para os óbitos ocasionados por afecções 

originadas no período perinatal, por causa não específica, não descarta a necessidade de 

uma avaliação mais objetiva e aprofundada, a fim de se identificar a etiologia do óbito e 

auxiliar na adoção de estratégias de prevenção. Uma vez que, predominantemente, essas 

causas apresentam etiologia múltipla, interação com outras causas de óbitos, 

determinantes e fatores de risco. Se fazendo necessária a prática de procedimentos de 

autópsias e testes genéticos para investigar a causa específica, que acabam por depender 

da aprovação de familiares e despender de um alto custo. (COSTA et al., 2020) 

Outro fator importante a ser analisado, faz referência à fragilidade na qualidade 

dos dados e a falta de confiabilidade nas informações contidas nos sistemas de 

mortalidade disponíveis. Ademais, a subnotificação de registros, o preenchimento 

incompleto e incorreto das DO significam, em grande parte, certa negligência por parte 

dos profissionais médicos, acarretando perda de informações de grande relevância para 

a investigação do óbito e consequente inviabilização de pesquisas de interesse nacional 

em saúde. 

O estudo dos determinantes que predispõem o feto a situações de risco, 

principalmente baixo peso, devem ser priorizados, pois elevam os riscos de óbito 
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perinatal, levando, por conseguinte, ao aumento das taxas de mortalidade fetal. Medidas 

como a sensibilização do corpo médico para o adequado preenchimento das DO 

também devem contribuir para a qualificação da vigilância do óbito, bem como 

providências que garantam o acesso à assistência integral do cuidado e a cobertura de 

atenção à saúde da mulher e do concepto, limitando-se não somente a este serviço 

hospitalar, mas que se estenda a todos os níveis de atenção à saúde. (LEAL et al., 2016)  

É importante salientar, que a Maternidade do Hospital HUPAA é considerada de 

referência no Estado para gestação de alto risco, cujo serviço é habilitado para receber 

gestantes não somente da capital, mas também as encaminhadas pela rede Interestadual. 

Seu Pronto atendimento de Ginecologia e Obstetrícia possui porta aberta, realizando 

serviços de acolhimento e triagem à demanda espontânea, à pacientes conduzidos pelo 

Serviço Móvel de Urgência – SAMU e pelo Corpo de Bombeiros, e por isso, requer a 

adoção de práticas e critérios específicos no tocante à redução da morbimortalidade 

materna e neonatal. 

Assim, o presente estudo apontou para a importância de pesquisas que analisem 

a causalidade do óbito fetal, e que ofereçam subsídios para o planejamento de 

intervenções que visem à redução dos óbitos fetais evitáveis. Ressaltando a importância 

do investimento em políticas de saúde voltadas para melhorias na qualidade da 

assistência no pré-natal e no parto, no enfrentamento a prevenção e evitabilidade do 

óbito. 
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CAPÍTULO V 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS EM UMA UNIDADE DE 

ALIMENTAÇÃO DE PANIFICADORA NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE 

Mariana de Fatima Carneiro Dias Ferreira Gomes da Costa26;  

Thais Dias Machadode Almeida27 

Angell Ângelo Mendes de Almeida28 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-05 

 

RESUMO: 

A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é uma unidade de trabalho que 

desempenha atividades relacionadas à alimentação e nutrição, portanto deve garantir 

uma alimentação segura e adequada, seguindo as recomendações da vigilância sanitária 

e legislações vigentes. Este estudo traz à discussão as condições essenciais de 

infraestrutura física de uma unidade de alimentação e nutrição em uma panificadora. 

Entende-se que as condições físicas dessas unidades, alinhadas a outros aspectos, 

contribuem, decisivamente, para produção de alimento em adequadas condições 

higiênico sanitárias. Desse modo, no presente estudo foi apresentado o contexto 

histórico de panificadoras e os regulamentos técnicos no que diz respeito à 

infraestrutura. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo analisar todos os 

regulamentos técnicos que definem os critérios para o funcionamento e produção de 

alimentos através da aplicação do checklist, identificando conformidades ou não 

conformidades no citado estabelecimento. Vale ressaltar a importância da aplicação do 

checklist, que em confronto com a RDC 275/2002, pode detectar e alertar possíveis 

problemas estruturais para o estabelecimento. A pesquisa foi localizada na zona sul da 

região metropolitana do Recife. Como resultado, obtivemos 49 itens analisados, sendo: 

38 em conformidade, 10 em não conformidade e apenas 1 não se aplicando. Desta 

forma, com 77% do local em conformidade e considerando uma margem entre 76% e 

100% de adequação como ideal, a panificadora em estudo é considerada com condição 

satisfatória em sua estrutura, para funcionamento e controle de qualidade garantindo a 

produção de um alimento seguro. 

PALAVRAS-CHAVE: Unidade de alimentação e nutrição. Infraestrutura. 

Panificadora. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria 

(ABIP) os indicadores de desempenho das panificadoras e confeitarias, equivalem, a um 

faturamento de R$ 92,63 bilhões no mercado econômico (ABIP, 2018). 

Este resultado espelha bem o impacto de panificadoras e confeitarias no mercado 

econômico brasileiro, isso se deve, principalmente, aos produtos de fabricação própria, 

e nessa lógica, novos formatos de estabelecimentos comerciais estão surgindo (ABIP, 

2018). Os novos estabelecimentos comerciais, buscam por diferenciais que atraiam, 

agradem e conquistem seus clientes. Nessa perspectiva, é o caso das lojas de 

delicatessen, que são pequenas lojas, contudo, podem além de vender produtos finos 

(artesanais), também produzir refeições/iguarias (CFN, 2018). 

Por consequência, toda a linha de produção deve desenvolver atividades 

específicas e garantir a lucratividade da empresa, competitividade e principalmente a 

qualidade de produção. Neste sentido, torna-se fundamental a boa estrutura física do 

estabelecimento, ela dará suporte ao desempenho das atividades dos profissionais, além 

de diminuir os casos de transtornos aos clientes, fornecedores, e funcionários, 

facilitando assim, a prática operacional (BARBOSA, 2017). 

Nessa perspectiva, considera-se a importância da unidade operacional, que em 

tese nomeia-se como, Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) fator determinante 

para que o alimento seja produzido em condições higiênico-sanitárias, isentos de 

contaminantes de origem química, física e microbiológica (ANVISA, 2004). 

O alimento produzido no espaço das UANs depende, em boa medida, da gestão 

de RH (qualificação e satisfação com o trabalho), logística interna (recepção de 

produtos, armazenamento, processamento e distribuição), controle de pragas e vetores e, 

finalmente, infraestrutura física e instalações adequadas (FONSECA, 2012). 

Entendendo que a infraestrutura física da UAN de panificadoras e delicatessen, 

também contribui para produção de alimentos em adequadas condições higiênico 

sanitárias. Considera-se que, este estudo buscou avaliar as condições físicas de uma 

UAN de panificadora, em conformidade com algumas das determinações da Resolução 

RDC Nº. 275 de 21/2002, com o regulamento técnico da portaria Nº 326/1997, pela 
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Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Importa considerar, que este estudo fundamenta a relação das condições 

estruturais de uma UAN e a eficiência do processo produtivo, registrando as (in) 

adequações as normas, e as necessidades de ajuste e/ou manutenção. Vale ressaltar que 

trabalhos com esse tema, são extremamente escassos. Nesse sentindo, a pesquisa abre 

espaço para que outros trabalhos nesta temática possam investigar as relações de 

infraestrutura em UANs, de panificadoras, localizada em Recife, Pernambuco. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

CONTEXTOHISTÓRICO 

Segundo a ABIP, estima-se que tenha sido há cerca de 12 mil anos, na região da 

Mesopotâmia, onde hoje se localiza o Iraque. Porém, uma descoberta de 2010 coloca 

em xeque essa procedência: sinais de amido encontrados em pedras de moer de mais de 

30 mil anos sugerem que o alimento possa ser bem mais antigo do que imaginamos. 

Mesmo assim, é importante lembrar que os primeiros pães eram bem diferentes 

do que conhecemos hoje: feitos de farinha misturada ao fruto do carvalho, eles eram 

achatados, duros e secos. Para comê-los, era preciso lavá-los diversas vezes com água 

fervente, para tirar o amargor. Depois disso, os pães eram assados sobre pedras quentes 

ou debaixo de cinzas. Essa técnica foi usada até cerca do ano 7.000 a.C., quando os 

egípcios passaram a usar os primeiros fornos de barro para assar pães. 

O que sugere também uma descoberta feita por uma equipe de arqueólogos 

americanos em 2002, que diz ter encontrado a padaria mais antiga do mundo, no Oásis 

de El-Kharga. O local é datado de 3.000 a.C. e acredita-se que tenha sido usado pelos 

egípcios para produzir o chamado “pão do sol” – que, por sinal, é consumido até hoje na 

região. O espaço contava com bandejas, um forno e outros utensílios para a produção de 

pães. Por sinal, assar pão em grande escala parece ter sido a principal ocupação das 

pessoas que viviam por ali – e estima-se que grande parte do alimento produzido era 

usado para alimentar o Exército que passava pela região (ABIP, 2018). 

Em São Paulo, até a segunda metade do século XIX, as mulheres eram as 

principais responsáveis pela elaboração do pão, que era produzido majoritariamente 
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com milho e mandioca. Elas se ocuparam das tarefas de preparar a farinha, peneirar, 

fazer a massa e assar os pães. Algumas trabalhavam para outras mulheres, donas dos 

fornos e da matéria-prima e vendiam nas ruas e/ou entregavam nos domicílios 

(MATOS, 2009). 

O setor da panificação se difundiu com a ampliação da influência das chamadas 

padarias e confeitarias francesas e o do pão do tipo francês. A partir de 1860, nos jornais 

da capital paulista o número de anúncios de padarias e de procura de padeiros cresceu, 

permitindo avaliar como a panificação ganhara um incremento inusitado. Os anúncios 

ocupavam várias páginas, revelando as mudanças de hábitos, o desenvolvimento 

comercial da cidade e o aumento de um contingente de imigrantes que se envolveram na 

atividade de preparo e venda do pão (MATOS, 2009). . 

O tradicional forno a lenha foi gradativamente substituído por equipamentos a 

gás ou elétricos. Essa foi uma das principais mudanças no setor de panificação e 

confeitaria, mas não a única. Os maquinários utilizados em todas as etapas de produção 

foram modernizados: balanças, batedeiras, liquidificadores, refrigeradores, estufas etc. 

Tudo isso para garantir a agilidade, segurança e qualidade nos processos. Além disso, os 

novos equipamentos têm melhor eficiência energética, o que ajuda na redução de custos. 

Os processos de gestão foram aperfeiçoados, com a adoção da produção em cadeia, o 

que favorece a organização do tempo e o controle dos produtos e do estoque (SEBRAE, 

2017). 

O setor de panificação vem contribuindo consideravelmente, nos últimos anos, 

para o crescimento do food service no Brasil. Em 2011 a participação aproximada foi de 

36,05% do faturamento do setor food service, que foi de R$ 89,1 16 bilhões. A criação 

de áreas para café, restaurantes, lanchonetes, produtos assados na hora, além de novos 

produtos e variações de receitas vêm fazendo com que as padarias se tornem “Centros 

Gastronômicos”, capazes de receber e suprir os clientes em vários de seus momentos de 

compra (ABIP, 2012). O setor da panificação vive um momento de novos desafios e 

tecnologias, a buscar a sua afirmação definitiva de relevância dentro do cenário 

econômico. Constituído na quase totalidade por pequenos negócios, esse setor está 

diretamente relacionado com outros segmentos da economia e tem participação incisiva 

como potencial gerador de emprego e distribuidor de renda. Assiste-se à consolidação 



 

  

 

77 

 

dos modelos de lojas divididas em escala industrial e em processo artesanal. O primeiro 

grupo é voltado para o atacado, com foco na fabricação de pães embalados e 

congelados. Já a panificação artesanal envolve as padarias que têm por objetivo a venda 

direta ao consumidor (SEBRAE, 2019). 

 

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (FAO/WHO, 2006), mais de um terço 

da população dos países desenvolvidos é afetado, todo ano, por DTA, o problema é 

ainda maior nos países em desenvolvimento, onde são estimadas 2,2 milhões de mortes, 

principalmente de crianças, devido à ingestão de água ou alimentos contaminados. 

Os alimentos podem ser contaminados por perigos químicos, como 

antimicrobianos, resíduos de desinfetantes, agrotóxicos, metais pesados, entre outros, 

por perigos físicos, como pedaço de vidro, metais, ossos, insetos ou fios de cabelo, ou 

por perigos biológicos, como bactérias e protozoários. Tais perigos podem afetar tanto a 

saúde quanto a integridade física ou psicológica dos consumidores, podendo também 

prejudicar a qualidade dos produtos. Nesse sentido, a função, provavelmente principal 

das Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Boas Práticas (BP), como são chamadas as 

BPF’s em serviços de alimentação, seja diminuir as fontes de contaminação química, 

física e biológica na produção de alimentos (TONODO, BARTZ, 2014). 

O crescimento avançado desse setor deve-se a diversos fatores. Entre eles, sem 

dúvida, está o emprego do que se chama Boas Práticas. As BP são definidas pela 

legislação como uma série de procedimentos que devem ser adotados por serviços de 

alimentação, a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos 

alimentos com a legislação sanitária nacional (BRASIL, 2004). 

Também é fundamental investigar a importância da correta e eficaz 

implementação e utilização do Manual de Boas Práticas (MBP) para evitar que o 

crescimento desse ramo alimentício possa trazer prejuízos e, por vezes, até disseminar 

doenças, à saúde dos consumidores. 
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CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS DOSALIMENTOS 

Estudos apontam que panificadoras de diferentes estados do Brasil apresentam 

diversos problemas relacionados ao controle sanitário como, por exemplo, a falta de 

laudos que comprovem a limpeza das caixas de água, molas e barreiras que evitem a 

entrada de vetores (CARDOSO et al., 2011), falta de supervisão periódica do estado de 

saúde dos manipuladores e treinamentos (NASCIMENTO et al., 2007). Deficiências 

que vão desde a falta de lavatório exclusivo para higienização de mãos 

(SCHIMANOWSKI, 2011) até a falta de Manual de Boas Práticas de Fabricação 

(STANGARLIN, 2008). 

De acordo com a RDC 216, “Boas Práticas” são procedimentos de higiene que 

devem ser obedecidas pelos manipuladores, desde a escolha e compra dos produtos a 

serem utilizados na produção do alimento até a venda para o consumidor, com o 

objetivo de evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos 

contaminados (BRASIL,2004). 

Segundo Luana de Assis, muitos são os problemas que podem ocorrer durante o 

transporte dos alimentos, fazendo-os chegar ao destino fora dos padrões adequados. 

Evitar a entrada de mercadorias danificadas ou fora dos padrões é passo fundamental 

para a prevenção de doenças veiculadas por alimentos. Para garantir o recebimento 

adequado dos alimentos, em primeiro lugar é preciso de um responsável devidamente 

capacitado, para a realização da conferência dos produtos; e depois ter algumas 

ferramentas como termômetro, planilha de registro, caixas plásticas e estrados também 

devem ser disponibilizadas. Antes da conferência da mercadoria, o transporte usado e as 

condições do entregador devem ser verificados (SEBRAE,2017). 

DTA’s doenças provocadas pelo consumo de alimentos que ocorrem quando 

micróbios prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias tóxicas estão presentes no 

alimento. Os sintomas mais comuns de DTA são vômitos e diarreias, podendo também 

apresentar dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração da visão, olhos inchados, 

dentre outros. Para adultos sadios, a maioria das DTA dura poucos dias e não deixa 

sequelas; para as crianças, as grávidas, os idosos e as pessoas doentes, as consequências 

podem ser mais graves, podendo inclusive levar à morte (ANVISA). 
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CONDIÇÕES AMBIENTAIS FÍSICAS EINSTALAÇÕES 

A RDC 216 dispõe que a edificação e as instalações devem ser projetadas de 

forma a possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamentos em todas as etapas da 

preparação de alimentos e a facilitar as operações de manutenção, limpeza e, quando for 

o caso, desinfecção. O acesso às instalações deve ser controlado e independente, não 

comum a outros usos. E que o dimensionamento da edificação e das instalações deve ser 

compatível com todas as operações. Deve existir separação entre as diferentes 

atividades por meios físicos ou por outros meios eficazes de forma a evitar a 

contaminação cruzada (BRASIL, 2004). Na construção de prédios para padarias e 

confeitarias deverão ser utilizados materiais que não permitam (ou dificultem) a 

contaminação de alimentos. Além disso, também é indispensável o cuidado na 

construção para que se impeça a entrada ou mesmo a permanência de insetos, roedores 

ou pragas no interior do prédio (ALBUQUERQUE E SOUZA, 2012). 

 

METODOLOGIA 

LOCAL DAPESQUISA 

O estudo foi realizado na UAN de uma panificadora, localizada na cidade de 

Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. O estabelecimento comercial, se destaca por sua 

versatilidade, possui horário de funcionamento diário, das 6hrs da manhã às 21hrs da 

noite e conta atualmente com 17 funcionários. A UAN no presente momento, conta com 

157,16 m² de área construída. 

A cozinha produz em média 600 pães diariamente. Além disso, ela também 

produz por dia, 350 refeições em média, divididas entre as principais refeições. Todas 

são distribuídas no sistema de "self-service", porém, o valor do kg, varia a cada refeição, 

o café da manhã custa R$32,90, o almoço R$39,80 e o jantar R$33,90. 

 

TIPO DE PESQUISA 

A definição do objeto da pesquisa, orientou a escolha de abordagem, no modelo 

de estudo descritivo e observacional. A coleta de dados ocorreu durante o mês de Abril 

de 2019, período no qual, foram realizadas observações, avaliação da estrutura física, e 
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análise dos dados coletados, sendo a mesma realizada pelas autoras deste estudo. 

Neste sentido, foi realizada uma observação direta, no espaço da UAN, com base 

no checklist (lista de verificação) adaptada, conforme a RDC 275/2002, em consonância 

com o regulamento técnico da portaria Nº 326/1997, da ANVISA e o Manual da 

ABERC (2013). 

Os resultados serão agrupados segundo a ordem da tabela a seguir: 

Áreas da UAN Localização, acesso, área externa e interna. 

 

Setores da UAN 

Recepção, pré-higiene, armazenamento, pré- preparo, 

preparo, higienização de utensílios, material de limpeza, 

administração, deposito de 

botijões de gás 

 

Edificação e Instalações 

Piso, paredes e divisórias, forros e tetos, portas, janelas, 

iluminação, ventilação, ralos, instalações de vestiários, 

instalações sanitárias, hidráulicas e 

elétricas. 

 

O checklist consta de 49 itens para verificação, agrupados em relação aos itens: 

áreas da UAN, setores da UAN, edificação e instalações. Esse instrumento deve 

registrar, a condição em que o item observado se encontra. Donde, tem-se SIM para 

conformidade a legislação, NÃO para não conforme, descrevendo a inadequação e 

NÃO SE APLICA, para a situação da unidade pesquisada. 

Ao final das avaliações, os três grupos foram distribuídos de acordo com o 

percentual total de conformidade, não conformidade e não se aplica. Para a classificação 

do estabelecimento, levou-se em conta os seguintes critérios: Grupo Ideal de 76 a 100% 

conforme atendimento dos itens; Grupo Regular, de 51 a 75% conforme atendimento 

dos itens; e Grupo Irregular de 0 a 50% conforme atendimento dos itens, baseados na 

legislação vigente. 

Para tabulação e análise de dados serão utilizados o programa Microsoft Excel 

2007, for Windows7. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONFORMIDADES DA UAN 

De acordo com a aplicação do guia de verificação, identificou-se um percentual 

de 77% para os itens conformes, 20% para os itens não conformes e 2% dos itens 

propostos pelo checklist, não se aplica. Com base nesses resultados, observou-se que a 

maioria dos itens estão de acordo com o que é preconizado pela legislação, e encontra-

se no grupo ideal, com condições estruturais satisfatórias. O estabelecimento, se 

classificou no grupo regular de conformidade de atendimento aos itens, como mostra 

Tabela 1 e Gráfico1. 
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ÁREAS DA UAN 

De acordo com os dados obtidos pelo check-list, todos os itens analisados para 

este quesito, encontram-se em conformidade, como preconiza a RDC nº 275/2002, o 

estabelecimento é localizado no térreo, e não apresenta odores indesejáveis nas 

redondezas, além disso, área externa é livre de focos de insalubridade, de objetos em 

desuso, água estagnada e acúmulo de lixo nas imediações. As vias de acesso são 

restritas a funcionários da cozinha, e não é comum a outros usos. Desta maneira, Santos 

(2016), também verificou que 100% das 5 UAN estaduais em São Paulo, se localiza no 

térreo, fator essencial para proporcionar fácil acesso externo para o abastecimento e 

fornecer a iluminação natural. 

 

SETORES DA UAN 

Os setores da UAN devem seguir uma linha racional de produção, obedecer a 

um fluxo coerente e evitar cruzamentos entre as atividades, dar atenção no mínimo, para 

a separação principalmente de alimentos crus e prontos (BRASIL, 2002; ABERC, 

2013). No estabelecimento em estudo, a linha de fluxo é coerente com a linha de 

produção. Entretanto em 60% das UANs, foi observada a não existência de áreas 

distintas para despensas, preparo, refeitório, instalações sanitárias e vestiários 

(SANTOS, 2016). 
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ÁREA DE RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO 

A área de recebimento é o local destinado à recepção de todas as mercadorias 

que chegam à UAN. Deve apresentar espaço e equipamentos necessários para um bom 

atendimento, suprindo as necessidades do estoquista, como balanças, carros de 

transporte de mercadoria, mesa de apoio, computador para o controle de entrada de 

notas, calculadoras e outros (SANT`ANA et al., 2012). 

A UAN em estudo, apresenta uma área específica para esse procedimento, e de 

fácil acesso, o que facilita o abastecimento, além de ser longe das áreas de produção e 

expedição do produto final, porém não dispõe de materiais que facilitem a fiscalização 

da mercadoria que está sendo entregue. 

O setor de armazenamento possui porta de entrada única, com dimensões 

apropriadas, porém sem borracha de vedação na parte inferior, e sem fechamento 

automático. Entretanto, existe a pré-higiene das mercadorias recebidas e logo, são 

postas no seu devido local, servindo a sala como estoque de hortifrútis, armazenado a 

temperatura ambiente, porém sem janelas, ou aberturas, dificultando a ventilação. 

 

SETOR DE ALMOXARIFADO 

Na área de estoque, a sala encontra-se isolada das demais áreas, possui porta de 

entrada única e na maior parte do tempo as portas ficam fechadas. A sala possui uma 

pequena janela, o que não garante a boa ventilação do ambiente. O armazenamento dos 

mantimentos e descartáveis que não deveriam ficar na mesma sala, é feito por estantes 

metálicas em adequado estado de conservação, revestidas com tinta lavável, e os pés 

protegidos por borracha. As estantes não estão completamente encostadas na parede, 

facilitando a circulação de ar, assim, como diz na portaria SVS/MS Nº 326/1997, do 

qual os insumos, devem estar além de localizados sobre estrados, separados das paredes 

para permitir a correta higienização do local. 

O piso desta área é de material lavável e resistente. As paredes e tetos são 

integras. A iluminação é adequada permitindo a inspeção e leitura dos rótulos dos 

alimentos, também existe iluminação artificial, com lâmpadas fluorescentes dupla40w. 
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SETOR DE PRODUÇÃO (PRÉ-PREPARO, PREPARO E COCÇÃO) 

Existem áreas delimitadas para o pré-preparo, preparo e cocção, estão próximas 

em áreas específicas. Estas áreas dispõem de bancadas de aço inox de espaço suficiente, 

material apropriado por ser liso, resistente, impermeável e de fácil limpeza, ainda 

possuem cubas de volume adequado para a realização das atividades (ABERC, 2013). 

Segundo Sant’ana (2012), sempre que possível, devem ser utilizados 

equipamentos que agreguem tecnologia, a fim de diminuir a quantidade de 

equipamentos e ganhar produtividade. No dimensionamento da cozinha (área de 

produção), é possível realizar uma otimização do espaço, fazendo uso de equipamentos 

de alta tecnologia (fornos combinados, passthrough, caldeiras, frigideiras basculantes, 

chapeira elétrica, máquina de lavar louças, tubo de secagem, carrinhos de transportes e 

outros). 

As paredes e tetos estão integras, os pisos apresentam muitas rachaduras, 

ocasionando acúmulo de água, tornando-se uma fonte de contaminação. 

 

SETOR DE DISTRIBUIÇÃO 

A área de distribuição deve ser feita em um local bem planejado. O funcionário 

que abastece a pista quente e fria tem um espaço exclusivo, que liga a cozinha com a 

área de distribuição, e, por isso, diminui o risco de acidentes no local. 

Segundo Ana (2012) é de extrema importância que o espaço seja bem planejado 

para evitar choque entre os clientes usuários e, até mesmo, com os funcionários da 

UAN. O planejamento desse espaço deve contemplar a medida dos utensílios e do 

mobiliário, a disposição das mesas e das cadeiras, o número de clientes a serem 

atendidos, os horários disponíveis para a refeição e tipo de fluxo dos clientes. 

Os alimentos que são servidos pelo sistema de "self service" são colocados em 

balcão térmico ou “pass-through”, próprio para ser servida a temperatura adequada. Os 

alimentos de confeitaria ficam expostos para seus clientes através das vitrines de 

balcões de doces ou salgados, protegidos de objetos contaminantes. 

O Piso, a parede e o teto, estão íntegros. Não existe a presença de plantas 

propiciando a contaminação de alimentos. O espaço possui ar-condicionado central, 



 

  

 

85 

 

com uma pia disponível, para lavagem das mãos, com sabonete líquido, presença de 

vaporizador secante de mãos, lixeira sem uso manual, e extintor de incêndio no prazo de 

validade. 

 

PIA PARA LAVAGEM DAS MÃOS 

De acordo com a Portaria 2619/11, por meio das mãos de manipuladores, 

utensílios e equipamentos, pode haver a contaminação cruzada. Isso se dá pela 

transferência da contaminação de uma área contaminada para a outra. 

Entretanto, a UAN em estudo disponibiliza de duas pias para lavagem das mãos, 

uma central na área de pré-preparo, preparo e cocção, e outra na área de recebimento, 

todas são exclusivas para a higienização das mãos, contudo as torneiras são sem 

acionamento automático, mas dotada de uma saboneteira com sabonete líquido, e com 

disponibilidade de papel toalha adequado. 

 

MATERIAL DELIMPEZA 

A área para depósito de material de limpeza, tais como vassoura, rodos, baldes, 

não estão sendo sempre higienizados após o uso, porém todos são armazenados em área 

exclusiva. Importa considerar que, nenhum destes aspectos supera a importância das 

técnicas de manipulação e a própria saúde do manipulador nesta particularidade 

(SANTOS, 2016). 

 

ADMINISTRAÇÃO 

A área de administração, ou sala da nutricionista, não é localizada no centro da 

UAN, o que dificulta a supervisão das operações de processamento das refeições, sendo 

assim, a nutricionista sempre tem que estar a postos na própria área de produção, para 

poder fazer o supervisionamento. 

 

OUTROS SETORES ESTRUTURAIS 
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A caixa de gordura e a de esgoto localiza-se no exterior das áreas de 

processamento de alimentos. Em adequado estado de conservação e funcionamento. 

Os botijões de gás (GLP) são encanados. Para a área de depósito de lixo e 

manejo de resíduos, a coleta é devidamente identificada e higienizada corretamente. A 

UAN dispõe de uma área externa adequada e exclusiva, para estocagem de resíduos, e 

ocorre frequentemente a retirada, da área de processamento, evitando focos de 

contaminação. Na UAN, em cada setor existe a presença de lixeiras com pedal sem 

contato manual à disposição. 

 

EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PISO 

O piso da UAN é de material que permite fácil e apropriada higienização, liso, 

branco, resistente, porém, em algumas áreas não está em adequado estado de 

conservação. Alguns setores, como a produção, há uma área com piso quebrado e com 

rachaduras e na área de recebimento com algumas inclinações inadequadas. O sistema 

de drenagem está dimensionado adequadamente, sem acúmulo de resíduos. Todos os 

ralos estão adequados conforme a legislação, sifonados, em bom estado e nos locais 

adequados para facilitar o escoamento e proteger a entrada de roedores. 

O piso deve permitir fácil escoamento de higienização, além de serem resistentes 

a produtos químicos e ao alto tráfego de pessoas e equipamentos pesados. Os pisos 

devem ser lisos, de cores claras, antiderrapantes e inclinados em direção aos ralos, 

possibilitando o escoamento adequado da água. Para facilitar a limpeza, o ideal é que os 

ângulos entre pisos, paredes e bases de equipamento sejam arredondados (ASSIS,2017). 

 

FORROS ETETOS 

Os forros e tetos da UAN encontram-se com acabamento liso, em cor clara 

(branca), impermeável de fácil limpeza e desinfecção. Encontra-se em adequado estado 

de conservação. No teto existe pouca umidade, não há goteiras, vazamentos, trinca, 

bolor e descascamentos. 



 

  

 

87 

 

Segundo Pinheiro (2011), já se sabe que as cores exercem forte influência sobre 

as pessoas, podendo promover sensações de ânimo, excitação ou relaxamento. 

 

PAREDES E DIVISÓRIAS 

Paredes e divisórias com acabamento liso, impermeável e de fácil higienização, 

altura adequada par as operações e de cor clara. Na área da produção foi observado 

algumas pequenas rachaduras na instalação. 

Importante ressaltar que segundo a Anvisa (2004), as paredes devem ser 

revestidas de materiais impermeáveis e laváveis, e de cores claras. Devem ser lisas, sem 

frestas, fáceis de limpar e desinfetar, até uma altura adequada para todas as operações. 

As paredes e tetos devem ser construídos e acabados de modo a impedir acúmulo de 

poeira, minimizar a condensação e desenvolvimento de mofo, além de permitir fácil 

higienização. Quanto as paredes que se comunicam com o exterior, essas devem ser 

providas de proteção antipragas. 

 

PORTAS 

Dentro da UAN, não há portas entre os setores de produção, e divisórias entre a 

cozinha, área de panificação, área de manipulação de doces e salgados. Na área de 

recebimento, a porta externa tem fechamento automático com mola, barreira adequada 

para impedir a entrada de vetores e outros animas com uma borracha protetora embaixo 

dela. 

 

JANELAS E OUTRASABERTURAS 

Janelas foram classificadas no checklist, conforme tabela I, na coluna que 

sinaliza o que não se aplica, pois, dentro da referida UAN não há janelas. 

As portas e as janelas devem ser mantidas ajustadas aos batentes. As portas da 

área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento 

automático. As aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de 

alimentos, inclusive o sistema de exaustão, devem ser providas de telas milimétricas 
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para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. As telas devem ser removíveis para 

facilitar a limpeza periódica (ANVISA,2004). 

 

ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Iluminação artificial adequada a toda atividade produzida dentro da UAN sem 

sombras ou contrastes excessivos. Luminárias em estado de conservação adequado com 

proteção contra quebras. 

Quanto as Instalações elétricas, não estão totalmente embutidas, com alguns fios 

e tubulações expostas, estando aparente e apenas coladas com fita adesiva isolante. Esse 

resultado é semelhante ao encontrado por Nascimento e Quintão (2012) em um estudo 

realizado em cozinhas comunitárias da cidade de Leopoldina, no qual foram 

encontrados fios elétricos expostos oferecendo riscos de incêndio. 

 

VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 

A UAN dispõe de poucas janelas, apesar de serem teladas adequadamente. 

Nenhuma das salas é climatizada, fazendo com que a ventilação seja insuficiente, não 

garantido o conforto térmico necessário. Na área da cozinha existe o sistema de 

exaustão, mas a troca de ar não é suficiente para prevenir totalmente a contaminação 

causada pelo ambiente. 

Em um estudo realizado por Oliveira et al. (2011) as janelas encontradas 

estavam teladas adequadamente, localizadas na parte superior da parede e com 

comunicação direta com a área externa garantindo ventilação e conforto térmico. Além 

de garantir ventilação, as janelas também possibilitam iluminação natural que é mais 

aconselhada para UANs por garantir a troca do ar e a incidência de raios ultravioletas, 

além de proporcionar economia em determinados horários. 

 

RALOS 

Todas as áreas dispunham de ralos em número suficientes, sinfonados, e com 

dispositivo que permita o fechamento quando necessário, e facilita o escoamento de 
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água. 

 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VESTIÁRIOS PARA OSMANIPULADORES 

Quanto às instalações sanitárias, o banheiro não se encontra dividido por sexo, 

porém é de uso exclusivo e restrito aos funcionários. Nela existe a presença de lixeiras 

com tampas sem acionamento manual. Diferente do que é encontrado no estudo de 

Oliveira (2011), onde em todas as UANs em estudo as instalações sanitárias eram 

separadas por sexo e situadas na parte externa sem comunicação com o setor de 

produção. 

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAD´ÁGUA 

O reservatório ou caixa d´água deve estar livre de rachaduras, vazamentos e 

infiltrações. Esta área por ser de difícil acesso, não foi visualizada, porém existem 

registros que comprovem a manutenção e estado de conservação. As instalações 

hidráulicas, não apresentam vazamentos, como de torneiras, canos mal desinstalados e 

vazamentos decorrentes de outras instalações internas da panificadora. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo buscou conhecer a (in) adequação da infraestrutura de uma UAN de 

panificadora, tendo por referência os instrumentos normativos que regulam a operação 

dessa unidade. 

A observação do cotidiano da UAN, durante o tempo do trabalho, contribuiu 

para evidenciar que a edificação, é um aspecto essencial, à aplicação das exigências da 

legislação sanitária relativas à segurança alimentar. 

Desse modo, falhas na estrutura física podem favorecer o risco de contaminação 

cruzada nos alimentos, bem como prejuízos na otimização do trabalho dos 

colaboradores e aumento de chance de acidentes no trabalho 

De acordo com a lista de verificação aplicada na UAN, encontra-se um 

percentual de 77% para os itens conformes. Este percentual a enquadra no grupo ideal, 
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de 76% a 100% de conformidade no atendimento dos itens, estando ajustado ao que 

preconiza a RDC nº 275/2002. 

Entretanto a UAN em estudo, também apresentou irregularidades, o que são 

considerados relevantes, por permitirem ter um olhar externo de características 

estruturais, que eventualmente passam despercebidos no dia a dia, devido a demanda do 

serviço, a rotina ou até mesmo pelo descaso de algumas empresas. 

Na coleta de dados a maior porcentagem de não conformidade da UAN, foi para 

os itens de Edificação e Instalações Físicas. O que pode evidenciar falhas no calendário 

regular de inspeção e manutenção da UAN, além de, por vezes ainda não está no 

orçamento a especificação de tais serviços, ou, se está, não há disponibilidade de 

recursos financeiros para esse fim. 

Contudo, conforme expresso na análise dos dados coletados, o espaço 

arquitetônico da UAN em estudo, propicia um fluxo adequado, tanto de gêneros 

alimentícios, quanto dos trabalhadores. 

Para que a UAN seja capaz de cumprir com suas atribuições de modo eficaz e 

fornecer alimento que agrade aos seus clientes e fornecedores, é fundamental que essa 

Unidade esteja instalada em condições infraestruturas, que contribuam com a 

inocuidade do alimento, ou seja, com o controle de contaminação, tanto de ordem física, 

química ou biológica. 

Ao analisar as inadequações do espaço e da estrutura física dessa UAN, este 

trabalho contribui com a gestão da Unidade à medida em que se traça uma visão de 

conjunto dos limites e possibilidades de melhoria de funcionamento e qualidade da 

UAN. 
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CAPÍTULO VI 

CONFLITOS EMOCIONAIS E POLÍTICOS DO CÁRCERE DO COVID-19: 

CARTAS DE DORES 

Bruno Gabriel Gomes Cardoso29 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-06 

 

RESUMO: 

O presente relato, tem como alma apresentar duas cartas sobre a presença do corona 

vírus; na vida do autor e na carta de uma doméstica, sua mãe. Essas cartas 

correspondem a dor de alguém que passou pelo o enfrentamento do covid-19. Só quem 

vive sabe e pode nos contar. O luto neste tempo é algo sem resposta, os sentimentos 

ficam confuso com toda essa nova realidade demonstrada pela pandemia. Essa carta, 

nos revela certa angústia androcêntrica do SER, como a própria antropologia vai estudar 

a busca por querer nos entender; pois, nós seres pensantes vamos continuar buscando 

respostas para tantas de nossas incertezas a fim de sanarmos algumas dúvidas e dores. 

Por isso este relato traça uma análise minuciosa, científica, empírica e prática, com um 

olhar voltado ao que temos sobre a dor do outro, pois não conseguimos alcançar o 

sentimento e compreensão que se passa na vida de quem vive um dor sem resposta. 

PALAVRAS-CHAVES: Cartas de dores. Cárcere social. Visão política.  

 

INTRODUÇÃO 

O presente texto que vamos seguir nas próximas páginas, iremos aprofundar um 

olhar sensível sobre duas experiências muito única de cada indivíduo e de suas 

experiências singulares a respeito da visão política e da ética social a partir desse 

contato com o Corona Vírus30 (covid-19). Mãe e filho trazem consigo as reflexões de 

conflito emocional pelo cárcere do isolamento social e suas reflexões acerca de tudo que 

está em cena acontecendo durante a pandemia.  

 
29 Educação Pré-Escolar. Formado pelo Curso Normal/Habilitação Profissional Plena para o Magistério, como 

Professor de Educação Básica - Anos Iniciais e Educação Infantil. Graduando no curso de Licenciatura em 

Pedagogia, IFRS- Campus Alvorada e membro do Grupo de Estudo de Paulo Freire do IFRS - Campus Alvorada. 
Estudioso sobre a representatividade de homens na Educação Infantil; Pesquisador Autônomo sobre a Formação 

Continuada e Permanente - Humanística e pesquisador crítico da Pedagogia com a temática do educar em Biofilia. 

Hodiernamente integrante do grupo de pesquisadores e estudantes de Grupo de Estudos PAULO FREIRE, AS 

CRIANÇAS E O CHÃO DO MUNDO! – e-mail: edu.humanistaformativo@gmail.com 
30 Pois já estamos a oito meses de isolamento social e o vírus continua assombrar esse é o Corona Vírus: O vírus 

conhecido como Covid-19. O vírus que está sendo expresso neste relato, é o responsável pela paralisação do mundo, 

pela grande pandemia mundial, conhecido como “Covid-19”. Ataca principalmente pessoas com problemas 

respiratórios e demais fragilidades físicas, levando a óbito.  
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O conflito emocional, traça a inquietude de dois âmbitos, o primeiro em 

contextualização dele estar em isolamento, privando de seus afazeres e o segundo que 

perpassa pela dicotomia política que reflete em um estado de extrema corrupção e não 

estável! Na qual fica a questão: que vida vale mais? E entre tantas outras discussões os 

relatos a partir da primeira carta tende a potencializar o pensamento reflexivo e ativo. 

A segunda carta traça um olhar familiar, de forma afetiva a carta tende a pensar 

na perspectiva da vida e do acordar para realidade. O vírus que está na tela de muitos 

brasileiros e tantos outro coirmãos habitantes de um mesmo planeta, são bombardeados 

intensamente com o tão assustador Covid-19. Assim a partir da infecção de alguém da 

família, a um não enxergamento do vírus que se materializa e começa se relacionar até a 

conscientização. 

Assim sendo, nas próximas linhas a seguir teremos estudos empíricos e 

vivenciais relatados com a vivência de cada um. Pois, cada reflexão que se toma 

impulsiona a pensarmos no quanto vale a vida e quanto nos carece de respostas. A base 

de autores muito importantes para nós, vamos percebendo a necessidade irmos mais 

além e ficando mais consciente a fim de não mais anular a ciência e sim dar a voz de 

quem está na frente e prestarmos a atenção em todos e todas. Este texto também se 

apoia em dois gráficos que discute a temática e problemática da primeira carta.  

 

CARTA AO MUNDO E AOS CORAÇÕES 

Mas sei que uma dor assim pungente 

Não há de ser inutilmente 

Há31 esperança 

(Elis Regina-1972) 

Quase é impossível não se encontrar em uma quarentena, sem se esbarrar nos 

pensamentos ansiosos por respostas, além do sentimento de impotência que nos 

encontramos neste momento de pandemia e calamidade pública, e de também péssima 

gestão legislativa (meu sincero desabafo). 

Como não questionar a estruturação social em que estamos envolvidos, onde a 

anistia de imposto para trabalhadores informais não é questão? Onde o número de 

 
31 Onde está HÁ originalmente é A. mudança intencional. 
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carcerários que estamos enfrentando nos últimos tempo, não é discutido e reorganizado, 

sem entrar na pauta sobre: qual o perfil da população carcerária e de como estão sendo 

tratados? Não é discutível a vida dos idosos e dos jovens? São tantas problematizações 

que nos é conflitante atentarmos. 

E a vida que está valendo menos que o salário mínimo, ou melhor, está valendo 

mais um operário doente, que faz gerar o capital para indústria, do que um operário que 

possa,  pós pandemia, com apoio nacional,  buscar meios de equilibração econômica, 

nessa suposta crise que tanto se tem medo. 

É culpa de quem agora? Tentava-se há pouco achar um jeito de culpar alguém e 

de forma invasiva sempre apontar erros e incumbir a responsabilidade a uma pessoa. 

Enquanto isso, não pautamos que a exploração mata, que o saneamento do bolso 

do pobre faz com que o miserável e os da linha de risco durem menos e bem menos do 

que o estimado para a sua classe social. 

 Olhando para tudo isso: o que tem a ver com o covid-19? Tudo! O capitalismo 

não quer saber sobre as condições pelas quais cada um está passando socialmente, sobre 

suas vulnerabilidades etc. Não se tem interesse no bem-estar da população e não é à toa 

que a cada dia os operários vêm ficando mais doentes, e que um dos fatores é a 

impossibilidade de o capitalista renunciar à exploração braçal do seu operário e reduzir 

a sua carga horária. Por quê? O empregador terá que colocar outro trabalhador, pagar 

mais direitos, pagar mais impostos (se é que ele paga).  

O mesmo vale agora para pandemia que não é só brasileira: é mundial. Sabe o 

que mais dói? É que fortemente nosso país está sendo atacado por uma realidade 

desumana, pois estamos nas mãos de bárbaros, de neoliberais. Os empregadores não 

estão abrindo mão de seus operários, porque o que é importante é o gerenciamento do 

seu lucro. 

O lucro esteve (e estará) sempre presente na vida do capitalismo, do empregador 

irresponsável, desumano, daquele não se desfaz facilmente da importância do dinheiro, 

daquele mesmo que não valoriza a igualdade de gênero, igualdade salarial, dentre 

outras. 

A partir disso, me obrigo a refletir que diante um leito, com um só respirador no 
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hospital, quem ocupará? O jovem que ainda tem muito que ser explorado, ou idoso que 

foi tanto explorado e contribuiu até mais do que deveria? Qual julgamento aqui é 

válido? É correto julgar uma vida? 

Por um lado, fico aliviado em não estar no lugar de tantos médicos, por outro 

fico triste de ver tantos na linha de frente perdendo a sua vida. Mas como já passei por 

uma perda de alguém nessa realidade. O que acalma meu coração, é que estão fazendo o 

melhor para todos! Os nossos Médicos/Enfermeiros e tantos outros que estão no suporte 

estão se infectando para salvar vidas, estão morrendo para salvar vidas, estão fazendo 

horas extras para salvar vidas, eles estão lá para salvar vidas!  

Acredito que seria também fora de contexto, pensarmos agora em uma linha não 

humanística, mas capitalista, que entre salvar um carcerário preto e um carcerário 

branco, o estruturalismo racial permitiria que o negro morresse. Não seria discutível, 

como ainda não é, termos uma população tão grande de homens e mulheres de pele 

preta, atrás das grades, pois já naturalizou-se termos 67% da população carcerária de cor 

preta, e isso não é eu homem preto que está dizendo é as pesquisas! Vejam segundo 

dados do IBGE (IBGE, 2010). 

Figura 1. Constructo– População Brasileira 

 

Fonte: IBGE, 2010 

Questionar o porquê o número tão grande de prisioneiros, sendo que a população 

de pretos e pretas é menor que o número de pretos e pretas presos. 
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Vejamos mais um quadro levantado pelos dados – INFOPEN32 (2014) 

 

Figura 1. Constructo– Sistema Prisional 

 

Fonte: INFOPEN 2014 

 

É nítido que a desigualdade racial bate na nossa cara e não vemos, ou melhor 

fingimos que está tudo bem. Novamente me angustio ouvindo noticiário de carcerários 

sendo detectado a contaminação do vírus. Outra pergunta aqui é a ser feita: se o preso já 

estava preso, quem trouxe o vírus? Não estou e nem quero acusar ninguém, mas me 

preocupo com os carcerários, principalmente com a tamanha desigualdade que se 

dispara em nossa sociedade 

 Perceptível que não está em pauta, da mesma forma que não é pauta fazermos 

isolamento social, porque nossos governantes, administradores, empregadores não dão 

importância o quanto vale uma vida, esse é meu real sentimento pois para eles, custa 

muito ficar sustentando operários durante uma crise de saúde pública. Simples assim! 

É quase que maçante debater com o capitalista, com o neoliberal, que não dá  

importância a uma anistia de impostos (suspensão de imposto) para aquele que trabalha 

informalmente, sem entrar na discussão das famílias que vivem só com dois salários 

mínimos, e outros nem com isso, salários que mal dão para o básico, de famílias que 

podem estar num status melhor, mas que ao longo de uma crise econômica também são 

 
32 INOPEN - Informações Penitenciárias 
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respingadas pela vulnerabilidade financeira. 

Porém, foco aqui a discussão para quem não tem trabalho. E mesmo assim, 

sendo informais, geram renda para a nação, pois pagam imposto em qualquer produto 

básico que levam para dentro de suas casas. Enfim, a suspensão é para quem não tem 

renda, mas o salário oscila tanto quanto o dólar, quanto mais caro o dólar, mais caro os 

produtos, e consequentemente menos dinheiro o pobre/trabalhador informal terá e 

menos ele receberá. A sua reciclagem, o seu trabalho artesanal também sofre com 

qualquer movimentação da economia, ninguém da classe trabalhadora está sendo 

privilegiado com os abonos e as taxações. A forma de vida de um autônomo não é 

segura, é perigosa! Pois não lhe garante o pão de amanhã; o patrão é ele mesmo, não 

tem atestado, não tem plano de saúde, não tem benefício, só tem ele por ele. 

O mal maior de uma pandemia é o rico, é o empresário, é o nosso presidente que 

pensa que “é só uma gripezinha” e que a economia pode cair se pararmos de trabalhar. 

Porém, o neoliberal é incapacitado de enxergar que cada dia está se construindo um vão 

entre o produto e o pobre; o pobre ficando mais pobre, o rico ficando mais rico. Só não 

pararam para pensar: e quando a classe trabalhadora não puder parcelar, não puder 

pagar, não puder consumir, o que faremos com tantos maquinários, produtos etc., que 

ficarão parados? Uma crise global da economia já está instalada há anos, apenas não 

enxergamos o rastro de problemas que estão se deixando, apenas ficamos acreditando 

na reprodução de uma fala pronta do capitalista: é necessário trabalhar, porque se não 

trabalharmos logo não teremos dinheiro no país. Esse é o problema maior de uma 

pandemia, não é entender que todos têm direito à vida e o direito de viver, e sim garantir 

esse direito. E quando isso é tirado, nós estamos ferindo uma constituição democrática, 

que nos assegura no artigo quinto, parágrafo três que: 

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, nos termos seguintes: 

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante; (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 19888, p.13) 

E ser exposto ao perigo, é ser arrancado de seus direitos e colocado à tortura do 

trabalho, é desvalorizar a pessoa humana. É humilhar na sua condição social, por isso 

Freire argumenta: “a vida Social é também vida política, na qual os seres humanos 
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compartilham consensos e dissensos. Trata-se de algo mais amplo do que a mera 

desgastada ideia de “VIDA SOCIAL COMO DIREITOS E DEVERES” [...].” (FREIRE 

& NOGUEIRA, p 23, 2019). 

 

CARTA DE UMA FILHA: UMA MEMÓRIA ETERNAMENTE DOLOROSA 

Nem sei porque você se foi 

Quantas saudades eu senti 

E de tristezas vou viver 

E aquele adeus, não pude dar 

Você marcou em minha vida 

Viveu, morreu na minha história 

(Tim Maia33 1973) 

Mª Cristina Gomes Cardoso34 

13 de outubro de 2020 

O que achei que era covid-19 quando anunciaram essa doença na televisão e na 

mídia toda; pensei que seria como H1N135 que também foi terrível. Mas eu tinha a 

certeza que ia vir alguma medicação e que precisaríamos tomara e nos cuidar a vida 

toda e seguiremos em frente. 

Logo, as semanas foram se passando e as notícias anunciava que era um vírus 

muito grave, e isso foi impactante para todos nós e a reação era como se estivéssemos 

fugindo de uma tortura; as pessoas compravam muitos alimentos e deixavam estocados 

em suas casas, para se esconder desse maldito vírus. Pensado que não iria chegar se 

estivessem escondidos! No meu serviço o pensamento era o mesmo, eles estocaram 

comida, remédios, água e foram para sua casa na praia, onde eu precisei deixa meus 

filhos, minha mãe e casa pra pode garantir o serviço, para poder pagar minhas dividas, 

por ser tão necessário em tempos tão difíceis no mercado de trabalho. Era uma angústia, 

 
33 Tim Maia, nome artístico de Sebastião Rodrigues Maia, foi um cantor, compositor, maestro, produtor musical, 

instrumentista e empresário brasileiro, responsável pela introdução dos gêneros soul e funk na música popular 

brasileira e reconhecido como um dos maiores ícones da música no Brasil 
34 Mãe solteira de três filhos, doméstica por função desde sua infância onde largou tudo para poder sustentar a 

família, na sequência seus filhos. São quase 33 anos trabalhando em casa de famílias desses tantos anos trabalhou 22 

anos em uma só família, onde a crise econômica afetou seu emprego e necessitou buscar outra casa, ainda assim 

continua a trabalhar. Parou no ensino fundamental 1 e não conseguiu concluir, pois sempre aparecia empecilhos que 
inviabilizasse a possibilidade de estudar. 

35 Infecção respiratória em humanos causada por uma cepa de influenza que surgiu pela primeira vez nos porcos. A 

gripe suína foi reconhecida pela primeira vez na pandemia de 1919 e ainda circula como um vírus da gripe sazonal. A 

gripe suína é causada pela cepa de vírus H1N1, que começou em porcos. Os sintomas incluem febre, tosse, dor de 
garganta, calafrios e dores no corpo. O tratamento típico inclui repouso, analgésicos e líquidos. 
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uma dor, como se eu tivesse abandonado meus! Para mim, foi e é uma tortura essa 

pandemia e tudo isso é muito estressante. 

 E depois ouvir tantas mortes e de falarem só desse vírus horrível, simplificando 

as notícias e nos dando poucas informações precisas. Acabamos também nos 

desesperando, por estar nessa dura e má gestão de governo que nos deixa muito 

inseguro de tudo. E fico me questionando até agora: O que é verdade, até onde vai esse 

vírus? porque existe tantas doenças no meio que não existem curas, e eu fico a imaginar 

a dor da perda dessas pessoas que não puderam zelar pelos seus familiares com 

dignidade. 

 A pouco tempo passei pela mesma dor, angústia, que parecia não ter fim: duas 

semanas atrás meus irmãos disseram que meu pai estava doente e que não poderia ficar 

sozinho. Achava que era por causa da pressão muito elevada e das complicações da 

diabete, então meu filho foi ficar com ele, pois estava ruim e a gente não sabia o que era 

o certo e que poderia ser suspeita de covid-19. Mas, nesse espaço de tempo ele teve três 

AVC36; um em casa e outros dois no hospital e uma isquemia que afetou todo lado 

esquerdo do celebro e comprometeu sua função neurológica. 

Assim levou ao coma profundo, não tinha nenhuma reação e nisso confirmaram 

os três testes de covid-19, porém ele estava se recuperando bem da pneumonia que ele 

tinha por causa do vírus. Ele estava no hospital sozinho, sem visita e nenhum contato. O 

médico chamou a gente (filhos) para fazer um estímulo, mas ele não teve nenhuma 

reação, só um reflexo, como se estivesse engolindo algo, e outra expressão como 

estivesse com dor.  Os rins estavam lentos e os médicos só ligavam para dar notícia 

cada vez mais triste, pois ninguém podia ver ele, ficaram de ver um dia para mais um 

encontro, mas um estímulo e esse dia não tiveram, ficou na promessa. 

Uma semana das mais triste e angustiantes que vivemos, se tinha a expectativa 

de uma melhora, porém era 1%, e ao longo dos dias que pareciam meses. O médico já 

não tinha muito o que nos falar, até que na segunda antes de falecer o médico falou que 

 
36 Danos ao cérebro devido à interrupção do fornecimento de sangue. Um acidente vascular cerebral é uma 
emergência médica. Os sintomas de acidente vascular cerebral incluem dificuldade para andar, falar e compreender, 

bem como paralisia ou dormência da face, do braço ou da perna. O tratamento precoce com medicamentos como 

anticoagulante pode minimizar danos cerebrais. Outros tratamentos concentram-se em limitar complicações e 

prevenir mais acidentes vasculares cerebrais. 
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não tinha mais nada a ser feito. Parecíamos que só estávamos esperando ele entra em 

óbito, isso era horrível, era dolorosos, principalmente pensar que já sabíamos da morte, 

mas não aceitávamos. 

Quando foi terça a tarde veio a notícia que meu pai tinha falecido, foi tão cruel 

pois não tinha ninguém com ele, e nunca vamos saber que realmente aconteceu lá, o que 

levou a óbito. Por ser diagnosticado com covid-19 o enterro foi pior ainda, não 

podíamos ver ele, nem chegar perto, nem ao menos fazer uma despedida que ele 

merecia. Foi como se pegasse algo que tu não quisesses mais e descartasse em uma 

gaveta, dói tanto, é muito triste essa situação e da mesma forma que é a dor de muita 

gente. Mas, me pergunto o que houve de verdade? o que foi feito ao certo? essa resposta 

não teremos mais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É gritante a frustração, em momento de crise existencial da dignidade humana; 

pois nos é posta em risco a vida, e portanto refletirmos a mais-valia e onde podemos 

buscar essa suposta igualdade, pois já está desgastada essa ideia, como afirma o próprio 

diálogo de Freire com Nogueira citado, nos traz principalmente agora e mais do que 

nunca que essa situação em que o álcool em gel e as máscaras estão o triplo valor do 

que realmente elas valem. BEM VIVER em época de crise é poder, ou melhor, é tentar 

dialogar com as cosmovisões de quem entende a sua realidade muito diferente e outras 

que estão tão próximas dessa ceifa. Mesmo assim não tentam tirar proveito da dor 

humana, enxergam de forma livre o que realmente estamos passando e aprendem com a 

quarentena pois que não está sendo fácil viver submisso ao sistema. É ver que cada um 

tem sua valia e importância social! E entender esse problema vai além da empatia, Por 

compete compreendermos que cada humano é digno e merece não ter sua vida posta em 

risco. 

É notar que a sociedade hoje se escandaliza pela falta de contato, de liberdade e 

pela falta de afeto. É impossível imaginar como será daqui mais alguns dias, mas é 

palpável a necessidade de termos estabelecido rigorosamente que o isolamento é um 

meio precursor de salvar vidas e de construirmos preservação humana, porque logo ela 

tanto vale. E diante desse monstro de opressão que o capitalismo está nos provocando - 
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de que é necessário voltarmos às ruas, voltar aos shoppings, às igrejas e voltar às 

empresas - é conseguirmos olhar sobre outra ótica e derrubá-lo, comprando o que 

precisamos, dividindo, trocando, pensando no próximo e após tudo isso fazer com que o 

espírito reflexivo problematize mais ainda e que não aceite os comandos do capitalismo, 

das indústrias. Nos questionemos sobre quem nos representa, sobre quem realmente 

pensa na população pobre, na população operária que movimenta o capital do país. 
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CAPÍTULO VII 

CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS DA PENA DE PRISÃO NO BRASIL: 

BREVES COMENTÁRIOS 

Filipe Ewerton Ribeiro Teles37 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-07 

 

RESUMO: 

O trabalho apresentado é fruto de coletas a partir de obras literárias do meio jurídico, 

destinando especial atenção ao direito processual penal, direito penal e direito 

constitucional, bem como, a partir de sites e artigos jurídicos ligados à temática 

abordada. Será traçada uma linha de estudos da evolução histórica do instituto da pena 

de prisão no Brasil, desde a sua colonização até a contemporaneidade, lançando olhares 

às particularidades legislativas e formas de aplicação da lei penal e processual penal. 

PALAVRAS-CHAVE: Prisão. Evolução Histórica. Contemporaneidade. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA PENA DE PRISÃO NO BRASIL 

O Direito Penal Brasileiro, trata a pena de prisão como sendo a última ratio, 

realidade percebida diante das diversas alternativas existentes. No presente capítulo, 

pretende-se demonstrar que ao longo de sua História, o país vivenciou momentos 

bastante distintos, e a pena de prisão ocupou diversos patamares dentro do sistema penal 

pátrio, tratar-se-á de períodos bem definidos por datas, porém bastante entrelaçados no 

que se refere ao campo penal. 

Por meio do estabelecimento de uma linha de abordagem bibliográfica 

direcionada ao entendimento das nuances dos sistemas penal, processual penal e 

prisional do Brasil, serão trazidos à baila as particularidades de cada período abordado, 

buscando sobretudo criar uma atmosfera propícia ao desenvolvimento da atividade de 

pesquisa e estudos no campo do Direito Penal e Direito Processual Penal. 

Tratando-se de parte integrante de um conjunto maior e mais complexo de 

 
37 Bacharel em Direito pela Universidade Regional do Cariri (URCA). Especialista em Direito Penal e Criminologia 

pela URCA. Especialista em Direito Público pela Faculdade Legale/SP. Pesquisador do Grupo de Pesquisa em 

Filosofia do Direito da Universidade de Fortaleza (UNIFOR/CNPq). CEO do Grupo de Estudos em Direitos Difusos 
e Coletivos. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0641-2703. E-mail: felipeteles125@gmail.com  
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elementos constitutivos da presente produção acadêmica, o capítulo que ora se 

apresenta, pavimentará a estrada para o entendimento dos temas que virão a ser 

abordados em capítulos e seções posteriores, criando condições de encadeamento das 

informações vindouras. 

Dividido em quatro seções, versará basicamente sobre as diversas legislações 

que foram utilizadas ao longo dos períodos históricos, sua efetividade no contexto 

social, trabalhando sobretudo a respeito de seus destinatários. Não obstante 

estabelecendo uma relação de pertinência entre legislação penal, as penas previstas e 

aplicadas, voltando olhares para as formas e efeitos sobre a sociedade. 

Isto posto, afirme-se ainda a intenção de estabelecer os pontos de convergência e 

discrepâncias do sistema penal ao longo do tempo, desenvolvendo um estudo que não 

tem a pretensão de esgotar o debate, mas sim propiciar que outras pesquisas se 

desenvolvam no mesmo sentido, buscando diversificar pontos de vista e enriquecer 

estudos futuros sobre a temática abordada. 

 

A PRISÃO NO PERÍODO COLONIAL 

Fato é que o território brasileiro fora encontrado pelo colonizador português no 

ano de 1500, a partir de então se configurando como colônia do Império Luso. Até 

aquele instante os habitantes que aqui se encontravam viviam sob seus próprios 

costumes e práticas cotidianas, regidos apenas por suas próprias percepções e noções do 

que era ou não correto no seio de seu povo. A chegada dos colonizadores trouxe 

profundas mudanças para o modus vivendi dos indígenas aqui instalados. 

O Brasil inicia seus dias de colônia sob a égide da legislação portuguesa, mais 

exatamente pelas Ordenações Afonsinas que vigoraram até 1521, embora já versassem 

sobre diversos aspectos do campo penal não foram seus efeitos percebidos de forma 

efetiva em solo brasileiro. Conforme os dizeres de Zaffaroni (2003): 

As Ordenações Afonsinas, em cuja vigência (1447 – 1521) se deu a 

descoberta do Brasil, não tiveram qualquer influência na nova colônia. 

Trata-se de uma compilação de regimentos, concordatas e leis régias 

anteriores [...]. A matéria criminal se compendiava, ainda que não 

exclusivamente, no livro V; [...]. A cominação abusiva da pena de 

morte e das penas corporais, o emprego por arbítrio judicial da tortura 

(V, LXXXVII, 4), a ampla criminalização de crenças, opiniões e 
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opções sexuais e a própria transmissibilidade das penas respondem à 

conjuntura na qual se inscreve tal compilação (ZAFFARONI at al., 

2003, p. 413). 

Objetivando implementar seu projeto de exploração de forma mais efetiva, a 

coroa portuguesa resolve fatiar o território da colônia, assim nascem as Capitanias 

Hereditárias, as Sesmarias e seus donatários, estes por sua vez ditavam os moldes de 

aplicação das penas, que inclusive remontavam aos períodos obscuros da idade média 

no que tange às formas e intensidade.  

Ainda no que concerne à legislação, após as Ordenações Afonsinas vieram a 

Ordenações Manuelinas que como suas antecessoras, pouco se viram aplicadas, uma 

vez que, como já mencionado, os donatários de terras é que decidiam como punir os 

seus subjugados, exercendo autoridade e poder de decisão no campo penal. Neste 

sentido vejamos o que diz Bitencourt (2000): 

[...] e como cada um tinha um critério próprio, era catastrófico o 

regime jurídico do Brasil-Colônia. Pode-se afirmar sem exagero que 

se instalou tardiamente um regime jurídico despótico, sustentado em 

um neofeudalismo luso-brasileiro, com pequenos senhores, 

independentes entre si, e que, distantes do poder da Coroa, possuíam 

um ilimitado poder de julgar e administrar seus interesses. De certa 

forma, essa fase colonial reviveu os períodos mais obscuros, violentos 

e cruéis da História da Humanidade, vividos em outros continentes 

(BITENCOURT, 2000, p. 41). 

O decurso do tempo e a dinâmica da sociedade impõem necessidades, uma delas 

é que a legislação deve ser mais efetiva, as Ordenações Afonsinas e as Manuelinas não 

conseguiram ditar as feições do sistema penal no Brasil, por outro lado as Ordenações 

Filipinas se mostraram mais efetivas e presentes no contexto brasileiro, vigoraram até a 

promulgação do Código Criminal de 1830, contemplavam a previsão de penas atrozes, 

com distinção quanto ao sexo e posição social do apenado, dentre elas a pena de morte. 

Vejamos o que nos diz Teles (2006) neste sentido: 

Punições severas e cruéis, inexistência do princípio da reserva legal e 

do direito de defesa, penas arbitradas desproporcionalmente pelos 

juízes, e desiguais, conforme o status do apenado, e punição de delitos 

religiosos e absurdos, como a heresia e o benzimento de animais. Pena 

de fogo em vida, de ferro em brasa, de mãos cortadas, de tormentos, 

além, é claro, da transmissão da infâmia aos descendentes do 

criminoso, revelam o grau de crueldade e desumanidade desse direito 

(TELES, 2006, p. 27). 

O contexto encontrado no Brasil Império aponta a pena de prisão de forma 
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secundária, expondo a verdadeira natureza penal do período, colocando o Brasil na 

mesma linha de pensamento quanto a finalidade e objetivos do sistema prisional 

vivenciado em outras partes do mundo, uma tendência que se concretizava de muito 

tempo. Maia (2009): 

Desde a Antiguidade a prisão existe como forma de reter os 

indivíduos. Esse processo, contudo, constituía apenas um meio de 

assegurar que o preso ficasse à disposição da justiça para receber o 

castigo prescrito, o qual poderia ser a morte, a deportação, a tortura, a 

venda como escravo ou a pena de galés, entre outras. Apenas na Idade 

Moderna, por volta de XVIII, é que se dá o nascimento da prisão ou, 

melhor dizendo, a pena de encarceramento é criada. (MAIA, 2009, p. 

12). 

O preâmbulo aqui apresentado nos dá o tom de como o sistema penal se 

encontrava no Brasil colônia. A pena de prisão não era o maior objetivo, servia apenas 

como estágio anterior a execução da verdadeira penalidade, que era imposta das mais 

diversas formas, tendo o corpo e o ânimo dos condenados como destino, objetivando 

mormente a manutenção da ordem vigente, sobretudo o direito de propriedade. 

 

PERÍODO IMPERIAL 

Trata-se o ano de 1808 como marco da chegada da família real portuguesa ao 

Brasil, desta forma o centro de poder se aproxima da realidade do território brasileiro, 

entretanto as instituições e a burocracia ainda levariam um tempo para se cristalizarem 

de forma definitiva. 

As forças produtivas e o modo de produção permaneciam pautados na 

escravidão, o sistema penal do império seguia os moldes do período colonial. Os 

momentos introdutórios do império em terras brasileiras foram marcados pela vigência 

das Ordenações Filipinas, conforme já mencionado, tendo sido confirmadas pela 

Assembleia Constituinte e vigorando até a edição do Código Criminal do Império em 

1830. Quanto as penas, Motta (2011) assim preleciona: 

O arsenal das penas estabelecido pelo Código de 1830 compunha-se 

da morte na forca (artigo 38); galés (artigo 44); prisão com trabalho 

(artigo 46); prisão simples (artigo 47); banimento (artigo 50); degredo 

(artigo 51); desterro (artigo 52); multa (artigo 55); suspensão de 

emprego (artigo 58); perda de emprego (artigo 59). Para os escravos, 

havia ainda a pena de açoite, caso não fossem condenados à morte 



 

  

 

107 

 

nem às galés. Depois do açoite, o escravo deveria ainda trazer um 

ferro, segundo a determinação do juiz (MOTTA, 2011, p. 78). 

Em 1822 proclama-se a Independência no Brasil, com relação a Portugal e em 

1824 promulga-se a primeira Constituição brasileira, a carta em comento apontava 

alguns direitos e garantias individuais, entretanto apresentava-se de forma contraditória, 

uma vez que diferencia os tratamentos dados aos ditos cidadãos brasileiros e aos 

escravos, para os quais continuavam a ser empregadas as penas mais severas e 

desumanas.  

Ainda no que se refere a Constituição de 1824, sabe-se que trouxe a divisão do 

poder em quatro esferas, Legislativo, Moderador, Executivo, e judicial, sendo que em 

seu Artigo 179 estabelece a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos 

brasileiros, texto inovador para a época, contudo não teria um viés modificador do 

status social, que apresentava uma sociedade extremamente estratificada.  

No que tange ao nosso objeto de estudo ora em desenvolvimento, observa-se que 

em seus incisos VII e VIII o Art. 179 estabelece que: VII - Ninguém será preso sem 

culpa formada, exceto nos casos previstos em lei; VIII - A exceção de flagrante delito, a 

prisão não pode ser executada, senão por ordem escrita da autoridade legitima. Tais 

incisos evidenciando a preocupação em tratar de forma institucional as questões penais. 

Complementarmente, os incisos IX e X do dispositivo versam que: IX - A lei 

será igual para todos; X - Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro 

quente, e todas as mais penas cruéis. Neste ponto evidenciando a contradição do texto 

normativo, visto que na prática o tratamento dado aos escravos da época, servia 

claramente aos interesses produtivos na manutenção do sistema escravagista, ficando 

evidente com a edição do Código Criminal de 1830. Como ressalta Ferreira (2009): 

Além dos castigos corporais infligidos aos escravos pelos senhores e 

seus prepostos, após 1830, com a entrada em vigor do Código 

Criminal do Império – em caso de condenação à prisão – enquanto aos 

libertos e livres, pelo menos em tese, cabiam as então modernas 

formas de punir (reeducar e ressocializar), aos cativos continuava 

reservada a pena de açoites. Pena esta que, em casos extremos, de até 

oitocentos açoites, era caracterizada pelos práticos e cirurgiões que as 

acompanhavam como morte com suplício – típica punição do Antigo 

Regime (FERREIRA, 2009, p. 179-180). 

Percebe-se, entretanto, que se iniciara um período de transição, no qual de forma 

lenta, gradual e progressiva, as penas deixariam seu caráter corpóreo e assumiriam o 
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viés restritivo de liberdade, embora parte da população não fosse contemplada, parte 

outra já se beneficiaria das influências liberais que naquele momento histórico 

permeavam os pensamentos políticos por grande parte do mundo, mais evidentemente 

na Europa. 

O Brasil se torna independente de Portugal, mas seu desenvolvimento como 

nação estava atrelado ao velho modelo de produção. Em outras palavras as novas 

tendências liberais surgem no cenário, porém encontram na monocultura e no sistema 

escravagista os maiores entraves para implantação e pleno desenvolvimento de um 

sistema judicial eficiente, moderno e justo, tudo apontando para os interesses tanto 

governamentais quanto dos poderes locais. Aguirre (2009) aponta: 

Os governantes provinciais e as elites locais disputavam a primazia 

sobre o direito de punir. Mas no fundo, o que estava em jogo mesmo 

era a legitimação do monopólio estatal da violência, um dos princípios 

constitutivos do Estado moderno. Este é um dos motivos que, aliado à 

manutenção da escravidão, nos ajudam a entender as razões pelas 

quais a passagem da colônia ao império não coincidiu com a abolição 

dos castigos corporais. Aliás, a permanência das punições 

extrajudiciais aplicadas no período colonial e a manutenção jurídica 

das penas corporais, tais como açoites e desterro, foi uma 

característica do império brasileiro (AGUIRRE, 2009, p. 39). 

Despontam as influências e tendências liberais, os defensores das mudanças em 

questão apontavam fervorosamente a necessidade de se desvencilhar das penas cruéis, 

abrindo espaço ao cárcere como medida mais humana e eficiente de controle social, 

apontando as vicissitudes do novo sistema prisional em relação ao antigo. Neste sentido, 

veja-se em que sentido se deram as argumentações da época, Motta (2011). 

Quais são os fins da prisão segundo os reformadores? Os fins de uma 

prisão vêm a ser três: custódia segura, reforma e castigo. Os antigos 

calabouços e os grilhões são considerados como expediente dos 

tempos bárbaros, e a violência física como meio de punição deve ser 

substituída pelo sistema de uma contínua vigia sobre o preso, 

invenção de um destes filósofos ardentes pela causa da humanidade. 

Um desses “gênios beneficentes” era o “venerável J. Bentham” 

(MOTTA, 2011, p. 106). 

Apenas a partir de 1850, duas décadas após entrar em vigor o Código Criminal 

do Império, é que começam a serem vistas as unidades prisionais construídas sob as 

novas diretrizes e tendências de se ter a pena privativa de liberdade como núcleo do 

sistema judicial brasileiro, mesmo assim a prática ainda destoava da teoria, e a 

legislação ainda andava ao largo do cotidiano em muitos aspectos. 
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Observa-se que decorrem mais de três décadas, a partir de 1850, até que se 

tivesse a abolição da escravatura no Brasil, ao passo que os movimentos abolicionistas 

ganhavam força e suas ações frutificavam, o tratamento dado aos prisioneiros negros foi 

passando por mudanças, "é possível fazermos uma correlação entre as leis que aboliam 

gradativamente o tráfico e o sistema escravista e o recrudescimento da truculência e 

arbitrariedade da polícia e dos dirigentes carcerários" (SANTOS, 2009, p. 57). 

Ao longo da segunda metade do século XIX, outro fenômeno foi registrado, o 

sistema carcerário começa a apresentar um contingente de reclusos muito maior que a 

capacidade de gerir do poder público. O sistema começou a se expandir e outras 

unidades, mesmo não tendo a mesma finalidade passariam a ser utilizadas, como por 

exemplo a unidade prisional existente em Fernando de Noronha.  

O afluxo de prisioneiros se avoluma, o emprego de tal contingente em obras 

públicas por si não sanava a situação, o envio a outras unidades distantes não era 

suficiente, por fim a solução derradeira a ser utilizada foi deixar parte do contingente de 

encarcerados sob os cuidados do exército, assim por meio do serviço militar obrigatório, 

"milhares de suspeitos, majoritariamente pobres e negros foram recrutados à força, 

utilizando-se a conscrição como mecanismo de castigo" (AGUIRRE, 2009, p. 49). 

Nesta nova etapa da História do Brasil ocorre uma reestruturação dos valores 

políticos, humanos e sociais, o Brasil se desenvolve sob o manto da liberdade social. O 

movimento iluminista europeu teve grande influência, na criação dos princípios 

fundamentais do nosso direito penal, como exemplo o princípio da irretroatividade, da 

pessoalidade da pena, dentre outras. 

Em 1824 foi outorgada a primeira constituição. Esta trazia garantias a 

liberdades públicas e dos direitos individuais. O novo diploma legal 

previu a necessidade de um código criminal, que deveria ter pilares 

fundados na justiça e equidade (DOTTI, 1998, p. 50). 

Em 1830 foi sancionado o Código Criminal, pelo imperador D. Pedro 

I. Este novo código reduziu os delitos que eram apenados com morte, 

bem como a extinção das penas infamantes. Surgiu a pena de privação 

de liberdade, na qual substituiria as penas corporais (DOTTI, 1998, p. 

53). 

A prisão passou a ter uma função de emenda e reforma moral para o condenado. 

Tempos de pois a inda na vigência do império, a pena de morte, se 

extinguiria por completo, devido ao um erro judicial, em que o 

fazendeiro Manoel da Mota Coqueiro, teria sido condenado à forca 
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por homicídio, descobrindo-se posteriormente o equívoco (BUENO, 

2003, p. 149). 

Por fim, pode-se abstrair que as influências do Brasil Colônia estiveram 

presentes em praticamente todo o período Imperial, embora a pena de prisão, inclusive 

distinta entre prisão simples e prisão com trabalho, haja sido implementada, os 

destinatários eram distintos da maioria, e as condições continuavam sendo as piores. 

Verifica-se desta forma, que o período imperial vivenciou várias tentativas de 

mudança do sistema penal do Brasil, a legislação avançou neste sentido e de forma 

tímida houve uma transição de um sistema que tinha o castigo corporal como principal 

meio de punição para uma realidade na qual a privação da liberdade seria a forma 

central de punir o infrator no sistema. 

 

PERÍODO REPUBLICANO 

Em 1889 o Brasil se tornou República com o golpe militar de Marechal Deodoro 

da Fonseca. Diante de alguns avanços sociais, como a lei Áurea, o antigo Código 

Criminal do império, necessitava ser urgentemente substituído. 

O decreto n° 847, de 11 de outubro de 1890, convolou o projeto no “Código 

Penal dos Estados Unidos do Brasil”. Este novo Código possuía penas mais brandas, e 

com caráter de correção. Um ano depois a Constituição foi promulgada, abolindo 

algumas penas impostas pelo atual Código Penal. Diante de tantas modificações, a pena 

ainda conservava seu caráter instrumental tanto de prevenção quanto de repressão e 

dominação social. 

Mediante as circunstâncias em que o Código foi criado, juristas da época o 

criticavam muito por suas imperfeições técnicas e pela deficiência de seus conceitos. 

Diante desses defeitos em 1893 já era apresentado à Câmara dos Deputados um novo 

projeto de reforma, sendo que não houve êxito. 

Em 1927 o Desembargador Virgílio de Sá Pereira, divulgou o projeto por 

incompleto do Código Penal. Este projeto era dividido em duas classes: principais e 

acessórias. As primeiras seriam as multas, o exílio local, a detenção, a prisão e a 

relegação. As segundas seriam a interdição de direitos, a publicação da sentença, o 

confisco de certos bens e a expulsão de estrangeiro. 



 

  

 

111 

 

Diante de uma enxurrada de leis, e as fortes tendências em rever o Código Penal 

de 1890, o governo promoveu uma consolidação das leis existentes. Nesse sentido 

“Havia dificuldades não somente de aplicação das leis extravagantes como também de 

seu próprio conhecimento” (DOTTI, 1998, p. 58). 

 O encarregado de realizar está consolidação foi o desembargador Vicente 

Piragibe. Em 1934 houve a promulgação da Constituição da República. A nova carta 

extinguia as penas de banimento, morte, confisco de bens e as de caráter perpétuo, com 

exceção em caso de guerra declarada a pena capital. 

Em 1937 com a entrada do Estado Novo, as mudanças na área política 

influenciaram a lei penal. A Constituição Federal é outorgada pelo presidente Getúlio 

Vargas, sob o prisma do poder autoritário e militar. O congresso é fechado, criam-se 

crimes políticos e a figura da pena de morte reaparece. O novo ministro da justiça 

Francisco Campos designou o professor Alcântara Machado para estudar as mudanças 

na lei penal, e realizar as devidas alterações. O anteprojeto de Alcântara Machado 

prévia as penas de reclusão, detenção, segregação e multas. Observa Dotti que 

O anteprojeto ainda adotou o sistema dualista (penas e medida de 

segurança), além dos efeitos da condenação, como registro e a 

publicação da sentença, o confisco e a inabilitação (DOTTI, 1998, p. 

65-66). 

Em 31 de dezembro de 1940 é publicado o novo Código Penal. Erigido sobre o 

Anteprojeto Alcântara Machado, o Código Penal teve em Nélson Hungria seu principal 

redator o Congresso Nacional ainda se encontrava fechado. 

Em 1946 a Constituição Federal foi novamente promulgada, esta limitava o 

poder punitivo do Estado e dessa forma, “Consagrou-se, formalmente, a 

individualização e a personalidade da pena. Nesse contexto, a lei 3.274/1957 declarou a 

necessidade da individualização da pena (SHECAIRA e CORRÊA JUNIOR,2002, p. 

44).  

Os autores ainda lecionam que a finalidade da sanção penal estava centrada na 

prevenção especial, ou seja, buscava-se a recuperação social do condenado. Em 1964 

houve o golpe militar, no entanto não foram alteradas de imediato as leis penais, mas as 

garantias formais da legislação de nada adiantariam frente à ação da polícia armada, 

influenciada pela ditadura militar. 
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O Código Penal de 1969 foi outorgado pelos ministros da Marinha de Guerra, do 

Exército e da Aeronáutica Militar, junto com a Nova Lei de Segurança Nacional. A 

pena de morte, prisão perpétua e a pena de 30 anos de reclusão para crimes políticos 

eram revividas, e as garantias processuais eram reduzidas. Em 1969 os ministros 

promulgaram uma emenda à constituição de 1967, desfigurando-a de maneira essencial. 

O Código Penal de 1969 ficou conhecido pelo vacatio legis mais longo da nossa 

história, sendo revogado pela Lei n. 6.578/78. A Emenda Constitucional 11, de 13 de 

outubro de 1978, reprimiu novamente a pena capital, a prisão perpétua e o banimento. 

Ariel René Dotti ainda escreve em sua obra: 

Novos caminhos se abriram às ciências penais com o retorno da 

criminologia e a maior atenção dada para a política criminal. Era o 

retorno às discussões teóricas do crime e da pena como fato social, 

visando o processo de elaboração normativa, que se encontrava mais 

democrático graças ao enfraquecimento político da “linha dura” 

governamental” (DOTTI, 1998, p. 45). 

O período em comento, carece de elementos modernizadores e mais voltados à 

realidade que ora o país começara a vivenciar. Naturalmente as aspirações e porque não 

dizer as pressões advindas do contexto social e a necessidade de inserção numa nova 

ordem mundial, levam o Brasil a um novo momento em sua ordem constitucional, 

trazendo reflexos diretos aos campos penal e processual penal. 

 

A REFORMA PENAL DE 1984 

A lei 7.209, de 11 de julho 1984 fez uma reforma na parte geral do Código Penal 

de 1940. Esta reforma trazia consigo a abolição das penas acessórias e o sistema do 

duplo binário (responde com a pena criminal e medida de segurança), passando o nosso 

sistema a ser regido pelo sistema vicariante (responde com a pena criminal ou medida 

de segurança, ficando o último reservado apenas para os inimputáveis).  

A publicação da sentença, por seu caráter infamante, foi extinta e a 

perda da função pública tornou-se um efeito necessário da condenação 

criminal. O exílio local também foi extinto em virtude do caráter 

infamante. (SHECAIRA e CORRÊA JUNIOR, 2002, p.46). 

No mesmo contexto Dotti leciona que 
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O Anteprojeto de revisão da Parte Geral do Código Penal brasileiro 

adotou algumas ideias básicas em torno das quais se desenvolveria 

todo o esquema proposto das reações criminais (DOTTI, 1998, p. 43). 

Assim ele nos ressalta cinco linhas fundamentais, que seria: o repúdio à pena de 

morte, a manutenção da prisão, as novas penas patrimoniais, a extinção das penas 

acessórias e a revisão das medidas de segurança. 

 

CONCLUSÃO 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, fez-se necessário fazer 

algumas atualizações, pois a nova Carta Magna trazia novas modalidades de sanções 

penais e ainda renovava na linguagem utilizada no rol constitucional de penas. 

O advento da nova Constituição de 1988, de caráter moderno e democrático, 

voltada para os ideais de igualdade, liberdade, fundada em princípios como o da 

dignidade da pessoa humana, devido processo legal, dentre outras formas de se 

constituir e garantir o funcionamento de um Estado Democrático de Direito. Encerram 

um período marcado por arbitrariedades e desrespeito as liberdades individuais e à 

dignidade humana, abrindo novos rumos. 
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CAPÍTULO VIII 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONSUMO HUMANO: MEIOS DE 

PRODUÇÃO, AMBIENTE E SOCIEDADE 

Marcelo Damiano38; Rafaela Bruno Ichiba39; 

Aline Ramos Martins40; Ariane Destro41; 

Maria Olimpia de Oliveira Rezende42. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-08 

 

RESUMO: 

O presente artigo procura estabelecer a relação do consumo interligado ao 

desenvolvimento da sociedade, como responsável pelos impactos ambientais 

observados no mundo. As consequências do consumo exagerado incentivado pelo 

espírito consumista moderno entranhado pelo regime capitalista e enraizado na 

sociedade, gera consequências irreversíveis ao meio ambiente. Dessa forma retrata a 

urgência da sociedade em modificar seu modo de vida, mudando o paradigma que há 

em relação ao consumo, visando um desenvolvimento econômico que concilie o 

cuidado e a preservação com o ambiente e os recursos naturais. Uma vez que a grande 

demanda da produção e do consumo afetam diretamente a retirada de matérias primas 

da natureza, com a poluição do meio ambiente. Os Estados devem buscar estratégias e 

instituir políticas que possibilitem mudanças nos padrões insustentáveis de consumo e a 

fim de preservar o meio ambiente e incentivar ações menos destrutivas do ponto de vista 

ambiental. Já que o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado é um ideal que só 

se concretizará por meio da conscientização das relações de consumo, veiculado pelo 

desenvolvimento sustentável. 

PALAVRAS-CHAVE: Consumismo. Capitalismo. Ambiente e Sociedade. 

 

INTRODUÇÃO 

 O planeta vem sofrendo com as consequências da exploração desmedida de 

recursos naturais, que geram impactos que estão além da capacidade de regeneração e 
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resiliência do ambiente, fato que reflete diretamente na qualidade de vida das pessoas 

(FOLKE,2006). A apropriação e o uso de bens tornaram-se um impasse para a 

economia dos países em desenvolvimento como o Brasil, ocasionando problemas 

ambientais e sociais para a humanidade (LEFF,2001). Para assegurar condições 

adequadas à subsistência humana no planeta, torna-se imprescindível equilibrar as 

relações de produção e consumo, assim como geração de resíduos. 

Do ponto de vista ambiental, a noção de desenvolvimento sustentável 

propõe a utilização parcimoniosa dos recursos naturais, de forma a 

garantir seu uso pelas gerações futuras. Propõe, ainda, a preservação 

de amostras significativas do ambiente natural, de forma a garantir a 

manutenção dos serviços ambientais que estas áreas propiciam e a 

qualidade de vida da população do entorno (IRVING; OLIVEIRA, 

2012, p. 24). 

     O consumo, é algo específico e necessário à subsistência da sociedade, 

segundo a Teoria das Necessidades Humanas de Abraham Maslow, pode-se definir 

como consumo legítimo aquele diretamente ligado às necessidades fisiológicas ou de 

segurança, que de maneira simplificada, representam o modo de vida médio dentro de 

uma sociedade como pode ser visto na figura 1. 

 

Figura 1: Pirâmide das necessidades de 

 

 

Maslow Fonte: Baseado em Maslow (1957) 

 

Dessa forma, a teoria retrata três patamares onde se enquadram necessidades 

psicológicas, e em seu último grau a auto realização, que não deveria se relacionar com 

o consumo. O consumo nestas categorias, embora ainda possua legitimidade social e 
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econômica, pode ser distorcido em seus sistemas simbólicos gerando o consumismo. 

Dissemina-se a ideia de que não só é possível o progresso econômico, 

mas também que ele é condição indispensável para uma outra 

finalidade considerada benéfica: seja ela a dignidade nacional, o lucro 

privado, o bem-estar geral, ou uma vida melhor para os filhos. A 

educação, pelo menos para alguns, amplia-se e modifica-se a fim de 

atender às necessidades da moderna atividade econômica. Aparecem 

novos tipos de homens de empresa – na economia privada, no governo 

ou em ambos – dispostos a mobilizar economias ou a correr riscos 

visando ao lucro ou à modernização (ROSTOW, 1974, p. 19). 

Ao relacionar consumo e cidadania em seu aspecto cultural, ressalta que as 

formas de exercer a cidadania estão associadas à capacidade de apropriação de bens de 

consumo e à maneira de utilizá-los, se considerarmos que as diferenças nos níveis de 

consumo seriam compensadas pela igualdade de acesso aos direitos abstratos. Seguindo 

esse raciocínio, o terceiro e quarto elementos da pirâmide de Maslow, seriam acessadas 

por conquistas coletivas (CANCLINI, 1995). 

Assim pode-se notar que o consumo está diretamente ligado diretamente a 

manutenção da vida em sociedade, portanto qualquer teoria que negue essa premissa 

estaria cometendo um erro. No entanto, o que é defendido neste estudo é a propagação 

de um “consumo consciente” que é composto por um conjunto de iniciativas que 

pretende alterar este contexto de exageros observados na sociedade moderna, essa 

corrente teórica também pode ser encontrados sob outras designações com o mesmo 

conceito: Consumo sustentável, consumo responsável” são nomenclaturas mais usuais, 

Silva et. al (2012). 

       Segundo Silva 2012, o fenômeno do consumismo também se apresenta de 

forma similar na construção das identidades, que perdem seu caráter histórico, e passam 

a assimilar, de forma seletiva, símbolos globais e identidades locais.  

Por outro lado, o consumismo, longe de constituir uma tendência de 

natureza puramente econômica relacionada às necessidades de 

valorização do capital – vem assumindo, cada vez mais, um caráter de 

formação de cultura, a qual invoca o mercado como reino de 

realização das aspirações humanas. Isso produz impactos 

significativos, principalmente para os trabalhadores, já que a busca de 

ter e comprar mais exige um maior tempo de trabalho para atingir um 

modo de vida inatingível (SILVA et. al, 2012, p.106) 

O Brasil é um país de pouca participação política pela própria questão da 

formação cultural e a consequente descrença nas instituições públicas, faz com que a 
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participação coletiva no ambiente seja limitada pelo consumo privado de bens e não 

pela participação coletiva em espaços de representação.  

As transformações constantes nas tecnologias de produção, no 

desenho de objetos, na comunicação mais extensiva ou intensiva entre 

sociedades [...] tornam instáveis as identidades fixadas em repertórios 

de bens exclusivos de uma comunidade étnica ou nacional. 

(CANCLINI, 1995, p. 39).  

Giacomini-Filho (2008), diferencia o consumismo como “consumo espúrio”, 

caracterizado por uma prática constante por consumir bens e serviços, isenta da análise 

prévia sobre o que é necessário ou supérfluo, esse consumo de má qualidade pode ser 

danoso ao indivíduo, à coletividade e aos padrões de sustentabilidade. O autor sugere 

três tipos do consumo em relação ao meio ambiente: o subconsumo, consumo abaixo da 

real necessidade, que pode ou não afetar o meio ambiente por envolver um número 

elevado de pessoas ou a devastação para subsistência; o consumo sustentável, que 

atende às necessidades reais, apresenta relação de qualidade e quantidade, mas pode 

afetar o meio, já que demanda bens, matéria-prima, energia, entre outros; e o 

consumismo, o consumo extravagante, prejudicial tanto ao consumidor quanto ao meio.  

Ressalta-se que o problema não está no consumo natural inerente à natureza do 

homem, tendo em vista a necessidade de se consumir para sobreviver, mas sim, o 

consumismo exacerbado, descontrolado, que compromete gravemente o meio ambiente; 

e esse sim deve ser combatido. Sobre o consumismo Bauman (2008), afirma: 

Pode-se dizer que o “consumismo” é um tipo de arranjo social 

resultante da reciclagem de vontades, desejos e anseios humanos 

rotineiros, permanentes e, por assim dizer, “neutros quanto ao 

regime”, transformando-os na principal força propulsora e operativa 

da sociedade, uma força que coordena a reprodução sistêmica, a 

integração e estratificação sociais, além da formação de indivíduos 

humanos, desempenhando ao mesmo tempo um papel importante nos 

processos de auto identificação individual e de grupo, assim como na 

seleção e execução de políticas de vida individuais. O `consumismo  ́

chega quando o consumo assume o papel-chave que na sociedade de 

produtores era exercido pelo trabalho. Como insiste Mary Douglas, “a 

menos que saibamos por que as pessoas precisam de bens de luxo [ou 

seja, bens que excedem as necessidades de sobrevivência] e como os 

utilizam, não estamos nem perto de considerar com seriedade os 

problemas da desigualdade. (BAUMAN, 2008, p. 41). 

 Levando em conta que a concepção do sujeito é formada por processos de 

interação com mundo, o ato de consumir também significa fazer parte de uma 

sociedade, o consumo expressa a forma como o indivíduo está integrado à sociedade - o 
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que acaba por determinar uma identidade cultural e a sua participação e aceitação em 

grupo, representando um símbolo de status. O comportamento humano derivado das 

necessidades e desejos, transcende e se manifesta pelo consumo, sexo, religião e outros 

gerando fenômenos como consumismo, fanatismo, hipersexualismo etc. (GIACOMINI-

FILHO, 2018; VEBLEN, 1987).  

Dessa maneira o presente estudo tem o intuito de estabelecer a relação do 

consumismo na sociedade moderna como principal causa dos processos de degradação 

ambiental promovidos pelo uso irracional dos recursos naturais disponíveis no planeta. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Para elaboração deste artigo, foi utilizada uma abordagem qualitativa. A 

pesquisa classifica-se, quanto ao propósito, como descritiva e explicativa, pois são 

explorados os aspectos relacionados a estudo crítico acerca do desenvolvimento 

econômico e suas implicações na sociedade. No que diz respeito aos meios empregados, 

classifica-se como bibliográfica virtual foi utilizada uma abordagem hermenêutica, 

dessa forma: 

O método hermenêutico ao possibilitar a correta interpretação dos 

textos torna-se relevante porque com ela conseguimos fazer à correta 

crítica a nossa realidade alienante e opressora que vivemos na 

contemporaneidade, por isso, a hermenêutico é um método tão 

fecundo na pesquisa das áreas das ciências humanas (DUARTE et al , 

2017). 

            A metodologia deste estudo consistiu em um levantamento bibliográfico 

realizado entre os meses de maio e outubro de 2020. A Busca textual utilizou os termos: 

“modos de produção”, “degradação ambiental” e “consumo”. A escolha das palavras-

chave remeteu ao interesse na relação existente entre meios de produção e 

consequências geradas por estes, e foram explorados os aspectos relacionados a estudo 

crítico acerca do desenvolvimento econômico e suas implicações na sociedade e 

pertinência à temática. Não foi feita nenhuma restrição de período visando identificar o 

que foi publicado até a data da pesquisa, visto à grande relevância dos estudos 

anteriores. 

Desses estudos foram selecionados os que mais apresentavam afinidade com a 

temática abordada neste estudo, restando dessa forma 28 trabalhos que constituíram a 
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base discursiva do presente estudo. Os principais estudos revelaram que o modo de 

produção de cada sociedade está intimamente ligado à forma de apropriação do 

ambiente e com a própria concepção ideológica que as pessoas carregam consigo. Dessa 

forma, o presente trabalho tem o objetivo de elucidar essa relação de pressupostos 

ideológicos e meios de produção para o alcance de uma sociedade mais equilibrada 

ambientalmente. 

 

DESEJOS VERSUS NECESSIDADES 

O homem impôs sua lógica perante a natureza, intensificando o uso de 

combustíveis fósseis - do veleiro para o barco à vapor, da carruagem para a locomotiva. 

Sobre os aspectos sociais, o tempo humano, antes condicionado ao ritmo da natureza 

para sua reprodução social passou a ser mensurado como variável determinante dos 

meios de produção.  

O surgimento da sociedade de consumo tem sua origem da convergência de 

quatro pressupostos ideológicos: um conjunto de ideias que afirmam que a Terra existe 

para o nosso usufruto; a ascensão do capitalismo moderno; a aptidão tecnológica; o 

extraordinário acúmulo de riqueza pela América do Norte, onde o modelo de consumo 

aflorou e se desenvolveu.  

Segundo Leonard (2011), ao longo da história, as empresas engendraram um 

conjunto de estratégias para incentivar o consumismo, dentre elas: migração das lojas de 

rua para centros de compra (templos de consumo); oferecimento de crédito acessível; 

normatização dos conceitos de obsolescência programada; propagação da ideia de uma 

identidade de status; desenvolvimento e aprimoramento da publicidade. 

A publicidade produz necessidades estritamente adaptadas à oferta, 

permite programar o mercado, apanhar na armadilha a liberdade dos 

consumidores, a sociedade em seu conjunto tende a tornar-se um 

sistema circular, sem exterioridades, sem diferença, sem acaso 

(LIPOVETSKY, 2009, p. 222). 

Na obsolescência programada, graças a grande demanda da sociedade, os 

produtos são produzidos para durar em um período programado, quebrarem ou 

tornarem-se ultrapassados para assim garantir a continuidade de suas linhas de 

fabricação. O consumidor desses artigos torna-se corresponsável e, ao mesmo tempo, 
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vítima desse sistema, pois enquanto o retroalimenta com o consumo desses produtos, 

torna-se submetido a aquisições adicionais ou mesmo contínuas que certamente evitaria 

se fossem de maior qualidade e durabilidade.  

O hábito de consumo continuado é formulado pelos recursos de marketing e 

mantido pela mídia, que vem ganhando sempre novos meios de propagação, persuasivas 

campanhas publicitárias têm como objetivo principal “causar-nos mal-estar com o que 

temos ou com os que nos falta, e estimular o desejo de comprar para nos sentirmos 

melhor” (LEONARD, 2011, p. 177). Assim Padilha (2016) retrata que a obsolescência 

programada e publicidade como alicerces dos hábitos consumistas modernos: 

(…) a publicidade e a obsolescência programada são os principais 

trunfos da sociedade de consumo para nos convencer que seremos 

mais modernos, mais felizes e livres se estivermos constantemente 

desejando e comprando produtos novos – o que implica em descartar, 

muitas vezes, produtos que ainda estão em boas condições de uso. 

Vamos analisar criticamente a sociedade de consumo a partir desses 

dois pontos, começando pela publicidade (PADILHA,2016, p. 46). 

           A visão crítica ainda é pouco articulada em discussões que pretendam 

desenvolver novas relações de interação ambiental, sem essa visão crítica não há como 

parar ou reduzir esse movimento nocivo. O indivíduo muitas vezes escolhe investir 

recursos em bens pouco duráveis, tendo ou não disponibilidade financeira, mas 

acreditando preencher uma necessidade de aceitação social e pertencimento dentro 

dessa lógica capitalista, negligenciando os impactos ambientais causados.  

Após a Segunda Guerra Mundial que o foco se dirigiu ao consumo. 

Na década de 1950, o presidente do Conselho de Assessoria 

Econômicos do governo Eisenhower chegou a afirmar: ``O propósito 

máximo da economia americana é produzir mais bens de consumo. 

‘Assim, na década de 1970, a possibilidade de comprar cada vez mais 

Coisas já tinha adquirido um papel primordial tanto econômico quanto 

culturalmente (LEONARD, 2011, p. 162). 

A publicidade adota princípios psicológicos como recursos de manipulação e as 

campanhas publicitárias, geralmente envolventes, são reiteradas por meio de aparições 

em meios de comunicação de largo alcance como cinema, programas de televisão e 

rádio, induzindo ainda mais a participação pública ao seu consumo. Dessa forma fica 

evidente a influência da mídia nas deturpações dos valores: 

No meio industrial de hoje, a maioria das pesquisas não se preocupa 

em produzir para necessidades reais, mas em fazer com que as pessoas 

apenas desejem o que já foi produzido. Se a indústria em todos os 
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países produzisse apenas para necessidades reais, o futuro seria 

brilhante. (PAPANEK, 1971, p. 333). 

Impactos humanos comportamentais também são consequências inevitáveis 

diante dos altos níveis de ansiedade causados pela manipulação publicitária e midiática: 

obesidade infantil e adulta, hiperatividade, depressão e desordens de imagem e de 

personalidade.  Segundo Milaré: 

As distorções do consumo, em diferentes graus e modalidades, têm 

gerado sérios problemas até chegar ao consumismo, que consiste 

numa mentalidade arraigada e em hábitos mórbidos, mais ou menos 

compulsivos, que embotam a consciência do cidadão consumista, 

impedindo-o de fazer sequer a menor autocrítica. Por isso, esta forma 

de degeneração deve ser analisada sob os pontos de vista cultural, 

social, econômico e psicológico (MILARÉ, 2013, p. 78). 

Segundo Padilha (2016), a publicidade adota princípios psicológicos como 

recursos de manipulação dessa sociedade em prol de maiores cifras em vendas para as 

indústrias que a contratam e ao consumir produtos de forma induzida, o indivíduo, por 

sua vez, passa a acreditar numa individualidade, porém ilusória. Privilegia-se 

sistematicamente o narcisismo em detrimento do autoconhecimento, ou seja, da 

capacidade de contribuição individual. Resulta numa sociedade com visão interna 

distorcida, desintegrada e descomprometida com as questões coletivas.  

 A América Latina assistiu à transição política-ideológica entre “estar contente 

com o que tem” - que sintetiza os slogans políticos nacionais-desenvolvimentistas 

latino-americanos dos anos 60-70, acompanhados do processo de industrialização da 

sociedade e ampliação do acesso aos confortos modernos da urbanização - para o 

“ninguém está feliz com o que tem”, que se torna tão cotidiano após os anos 80 e cada 

vez mais se esvazia de sentido”, Canclini (1995).  

Esqueçamos a ideia da irracionalidade do consumidor. Esqueçamos 

que as mercadorias são boas para comer, vestir e abrigar; esqueçamos 

sua utilidade e tentemos em seu lugar a noção de que as mercadorias 

são boas para pensar: tratemo-las como um meio não verbal para a 

faculdade humana de criar. (DOUGLAS; ISHERWOORD, 2004, p. 

108). 

Na ausência de uma adesão social que incorpore uma parcela significativa da 

sociedade, onde se preze pela redução do consumo; o processo de mudança torna-se 

perigosamente ineficaz. À humanidade compete despertar, reconhecer responsabilidades 

e intensificar ações individuais e coletivas para que não ultrapassemos “os limites 
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físicos da capacidade do planeta, mas também os limites sociais e morais” (LEONARD, 

p. 249).  

Sem dúvidas, a tentativa de refletir sobre o caráter ideológico que permeia o 

consumismo remete a um dos mais complexos fenômenos do nosso tempo, visto que 

resume um conjunto amplo de contradições que enfrenta o gênero humano sob a ordem 

do capital: a busca permanente pela satisfação de suas necessidades dá-se mediada pela 

compra e venda de mercadorias, submetendo as possibilidades de realização humana 

aos ditames do mercado e seu apetite voraz, e é nesse cenário que nos últimos anos se 

observa a  emersão da China como potência compradora e fornecedora, que se valendo 

alto capital  e mão-de-obra barata, oferecendo produtos de grande diversidade, grande 

quantidade, facilidade de exportação e baixo preço, favorece de maneira nunca vista 

antes os desejos consumistas: “A irrupção da China como potência econômica e política 

é fator de primeira ordem na configuração das relações sistêmicas 

mundiais”(CHESNAIS, 2005, p. 21). 

 Assim, Skidelsky, sobre o fenômeno econômico chinês conclui: 

A ascensão da China se transformou no principal tópico de discussão 

sobre o futuro do planeta. O século XXI será o século da China? O 

avanço chinês ocorrerá de modo pacífico ou violento? A China já 

fazia por merecer essa atenção há algum tempo. Nos últimos 25 anos, 

a economia do país cresceu mais de 9% ao ano, tornando-se oito vezes 

maior. Mas não é só essa enorme cifra que impressiona e assusta. É o 

tamanho de uma economia em crescimento. A economia chinesa, em 

termos de poder de compra, chega a dois terços do tamanho da 

americana (SKIDELSKY, 2006, p. 22). 

Potências econômicas são grandes geradoras de resíduos nocivos ao meio 

ambiente. Segundo o levantamento realizado pela World WideFund for Nature (WWF), 

no ano de 2019, com base nos dados do Banco do Mundial analisou a relação com o 

plástico em mais de 200 países. Nesse caso o Brasil ocupa a quarta posição no ranking 

(figura 2): 
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Figura 1: Ranking dos países geradores de resíduos em 2019 

 

Fonte: WWF / Banco Mundial (What a Waste 2.0: A Global Snapshot ofSolidWaste Management to 2050) 

 

* Valor total de lixo plástico descartado em resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais, resíduos de 

construção, lixo eletrônico e resíduos agrícolas, na fabricação de produtos durante um ano. 

 

Conforme o autor Toshio Nishijima (2010, p. 13), “a poluição é uma alteração 

indesejável nas características físicas, químicas ou biológicas da atmosfera, litosfera ou 

hidrosfera que cause, ou possa causar, prejuízo à saúde, à sobrevivência ou às atividades 

dos seres humanos e outras espécies”. O conceito de poluição pode ser definido pelas 

alterações indesejáveis provocadas pelas atividades antrópicas no ambiente, seja urbano 

ou rural. 

Dessa maneira, Burkett aponta a raiz da degradação ambiental: 

As crises ecológicas são geradas pelo desencontro temporal e espacial 

que existe entre a diferenciação social e a expansão da produção 

humana, e os limites quantitativos e as capacidades de absorção 

presentes na natureza. Mesmo neste nível geral, é claro que as 

relações sociais de produção, através da moldagem das formas e 

planos de apropriação humana da natureza, são um determinante 

primordial do grau e do padrão de desequilíbrios humano-ecológicos 

(BURKETT, 1999. p. 21-22) 

Dessa forma podemos perceber que se faz necessária resistir aos apelos e 

facilitadores de consumo e desenvolver mudanças de paradigmas que superem a 

ideologia do consumismo, onde seja possível estabelecer uma economia que não esteja 

baseada na exploração exagerada de recursos naturais e no consumo desenfreado que vá 



 

  

 

125 

 

além das necessidades básicas de subsistência humana.  

É perceptível o aumento da conscientização social em virtude das cobranças 

resultantes dos movimentos populares, como fóruns da sociedade civil a favor de uma 

economia renovável e solidária (BUXTON, 2016). Apesar desse aumento ainda ser 

sensível, simboliza uma grande evolução na forma como os cidadãos se posicionam na 

sociedade atual. 

Decerto que mudanças culturais se fazem necessárias, mas, conforme 

já afirmado, não é possível uma inversão cultural que supere a 

alienação do nosso tempo – a qual tem no consumismo uma de suas 

mais significativas expressões – sem que se promova a quebra do 

edifício do capital e de sua lógica produtivista e geneticamente 

anárquica. As proposições que apartam a cultura do conjunto das 

determinações econômicas e políticas acabam por incorrer em ilusões, 

conferindo ao indivíduo uma condição que, de fato, não lhe é possível 

alçar. (SILVA et. al, 2012, p. 108). 

Segundo Leitão (2015), a economia circular vem sendo apresentada como 

recurso a ser considerado, onde o sistema de geração de bens de consumo apresenta um 

status menos agressivo ao ambiente, da mesma maneira no que tange ao descarte e 

aproveitamento de objetos que seriam descartados. 

Embora movimentos de adequação social e ambiental no meio 

industrial e corporativo estejam em ascensão gradual por já 

compreenderem a inexorabilidade que os limites planetários vêm 

demonstrando, a sociedade continua escolhendo em sua maior parte o 

consumismo ao consumo sustentável e tudo isso é “resultado da 

propaganda sedutora, aprisionamento pelo crédito fácil, ignorância 

sobre as substâncias perigosas de que consumimos, desintegração da 

comunidade, indiferença pelo futuro, corrupção política e atrofia de 

meios alternativos de subsistência” (ORR, 1999, apud LEONARD, 

2011, p. 169). 

Dessa forma, a economia circular representa um caminho de mudança nos meios 

de produção, pois induz a repensar as práticas sociais e econômicas, em consonância 

com as pegadas ecológicas e maximizando a eficiência energética (LEITÃO, 2015), 

assim ocorre uma transição para um sistema em que o valor dos bens e recursos possa 

se manter na economia durante o máximo de tempo possível, com a mínima geração de 

resíduos, fomentando o desenvolvimento local (EUROPEAN COMMISSION, 2015). 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas abordagens teóricas apresentadas, podemos perceber que a atual 
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geração é uma grande geradora de resíduos, segundo estimativas da Organização das 

Nações Unidas (ONU): a humanidade produz cerca de 2 bilhões de toneladas de 

resíduos por ano, e, mantido esse ritmo, corre-se o risco da inviabilidade de qualquer 

forma de organização social humana à longo prazo. 

Se faz necessário criar formas de interação com o ambiente, no qual as indústrias 

busquem tratar seus resíduos fabris e em descartes adequados, dando origem a um novo 

sistema de produção que gere sustentabilidade ambiental e que respeitem seus 

consumidores. Já que a preservação do ambiente é a base para toda economia e para a 

manutenção de uma vida com qualidade. 

Com o advento de novos enfoques ideológicos, que preconizam uma nova 

matriz onde a tríade “ambiente, equidade e economia”, são utilizadas para gerir os 

impactos negativos após suas ocorrências. Esse olhar seria utilizado desde o projeto de 

novos produtos e serviços, o que inverteria para positivos os impactos ao meio 

ambiente.  

Os célebres McDonough e Braungart chamam esse novo enfoque de eco 

efetividade no lugar de ecoeficiência, neste modelo, resíduos passam a retroalimentar 

ciclos da natureza e industriais e tornam-se nutrientes tanto biológicos como técnicos. 

(MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002).  

De forma similar, Paul Hawken (1993) já havia elencado dentre as ideias-chave 

em “A ecologia do comércio” a necessidade de criarmos uma “economia restaurativa”, 

onde a produção utilize fontes renováveis e seus resíduos correspondam a “alimento” 

para outro processo industrial em cadeia planejada. Em “Capitalismo Natural” (1999), 

inclui o capital humano - sob a forma de trabalho e inteligência, cultura e organização - 

e o capital natural - formado por recursos, sistemas vivos e serviços do ecossistema - 

antes simplesmente desconsiderados pelo modelo do capitalismo industrial, que 

somente atribui importância aos capitais financeiro e manufaturado.  

Resistir às armadilhas do consumismo é uma tarefa complexa que envolve a 

transformação, criação de valores e mudanças de atitude em toda a sociedade. A 

urgência de uma solução frente aos problemas ambientais, requer esforços coletivos que 

tenham uma visão holística do sistema e incorpore o conhecimento de várias áreas do 

conhecimento científico trabalhando em sintonia. 
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Nesse sentido a educação tem um papel fundamental na implementação dessas 

mudanças centradas no desenvolvimento, e que estimulem a reflexão sobre a 

diversidade e a construção de sentidos das relações entre indivíduos e meio ambiente; 

compreendendo os riscos ambientais globais e locais e das tensões existentes entre 

ambiente, economia e sociedade    

As inspirações de mudanças nos padrões atuais, por meio do “consumo 

consciente”, remetem a dimensão individual e pessoal de cada indivíduo na sociedade, 

discurso que se enfraquece diante do fato de que os meios de produção, que são as 

formas de apropriação da natureza, estão em posse da elite capitalista que dita a 

produção de bens de consumo, assim como os seus padrões de uso e ideologia 

veiculada. 

Neste caso, a falta de questionamento político sobre aspectos como: a 

descartabilidade e da produção de “inutilidades”, são as principais mantenedoras desse 

sistema econômico tão prejudicial ao ambiente, causas estas intrinsecamente 

relacionadas à expansão capitalista, à necessidade de realização do valor e à redução do 

tempo de rotação do capital      

Seguindo esse raciocínio, os eixos norteadores do Plano de Ação da União 

Europeia para a Economia Circular propõem práticas e esforços que colaboraram para a 

visão sistêmica nos processos e no desenvolvimento de produtos levando se em conta a 

ideia do ciclo de vida (EUROPEAN COMMISSION,2015). Como exemplos dessas 

práticas temos: 

• Estímulo para que os resíduos ou subprodutos de uma indústria se tornem 

insumos para outra; 

• Utilização eficiente dos recursos, práticas para a gestão dos resíduos e 

valorização da reciclagem; 

• Concessão ecológica, realizando atividades que desenvolvam a reparabilidade, 

durabilidade e reciclabilidade dos produtos; 

• Responsabilidade ampliada do produtor arcando com os custos de coleta e 

tratamento dos resíduos; 

• Reutilização da água; 
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• Minimizar a ocorrência de agentes químicos em produtos que ofereçam riscos à 

saúde humana e ao ambiente. 

Dessa forma a Economia Circular se apresenta como uma nova forma de meios 

de produção para as sociedades modernas, onde a interação com o ambiente de forma 

mais sustentável e harmônica. Para isso, será necessário um compromisso amplo e 

continuado de todos os níveis de governo e sociedade em geral, comprometendo-se 

ativamente na sua execução, para que esse modelo de produção se estabeleça como 

nova normativa econômica e social. 

Pelo exposto nesse trabalho, é importante refletir sobre o “modus operandi” que 

impera em uma sociedade que aceita e se sujeita as normas sociais impostas pelo 

sistema, dessa maneira as mudanças e atitudes devem vir antes de tudo da sensibilização 

do sujeito individual, propagando suas ações como meio de incitar ao próximo novos 

olhares e comportamentos , definitivamente  isso não representa tarefa fácil, porém 

inspirando -se  nos sábios pensamentos de Confúcio: ” Uma jornada de mil léguas inicia 

-se com um passo”. 
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CAPÍTULO IX 
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RESUMO: 

O presente trabalho tem como objetivo analisar como a criatividade organizacional pode 

influenciar na qualidade do atendimento aos usuários do 2º ofício de notas de 

Macau/RN e a forma como ela afeta o cotidiano do gestor, colaboradores e usuários. 

Além da criatividade organizacional, o trabalho abordou a inovação e sua importância 

como meio de se alcançar a competividade organizacional, o papel do líder em um 

ambiente criativo, os conceitos de organização segundo alguns autores e a importância 

de entendermos o tipo de organização na qual realizou-se este estudo. Para realizar tal 

análise foi feita uma pesquisa exploratória, descritiva, uma vez que foram utilizados 

como fonte de dados livros, artigos, sites e foi realizado um estudo de caso com a 

aplicação de questionários direcionados ao gestor, colaboradores e usuários. Por meio 

do presente trabalho foi constatado que diante dos resultados obtidos, pode-se concluir 

que o Tabelião busca respeitar aos seus colaboradores e clientes pois, sua organização é 

guiada por valores, acredita que o clima, a criatividade e a inovação influenciam na 

competitividade e melhoria contínua de sua organização.  

PALAVRAS-CHAVE: Clima organizacional. Criatividade organizacional, inovação, 

satisfação do usuário. 

 

INTRODUÇÃO 

A criatividade é uma condição necessária à inovação. Diante da significância do 

processo de inovação no alcance da vantagem competitiva, essa temática sempre obteve 

lugar de destaque no cenário acadêmico e na ação gerencial. A despeito desse largo 

conhecimento sobre a inovação (BIRKINSHAW, HAMEL, & MOL, 2008), a 

criatividade, vista sob a ótica de ser um processo gerenciável capaz de incrementar o ato 

de inovar.  

A inovação é reconhecida como uma das mais significativas fontes de 
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transformação econômica para o alcance da vantagem competitiva. Schumpeter (1988) 

evidencia a inovação como a força propulsora do capitalismo e a distingue da invenção. 

Essa é uma ideia, um esboço ou um modelo para um novo ou melhorado produto, 

serviço, artefato, processo ou sistema. Freeman (1987) analisa o escopo e o alcance da 

inovação e coloca quatro categorias hierarquizadas para o fenômeno: incremental, 

radical, mudanças do sistema tecnológico e mudança no paradigma tecno-econômico 

(revolução tecnológica), essa última com maior potencial de transformação econômica. 

O papel do líder no ambiente criativo pode considerar aspectos clássicos da 

liderança, acrescidos de uma preocupação em desenvolver ou aprimorar em sua equipe 

comportamentos adequados à criatividade, instigando seus liderados a agir criticamente. 

Nessa linha, o líder criativo serve como um catalisador que impulsiona mudanças 

consideradas apropriadas no contexto organizacional através da efervescência da 

mudança inovadora (SOHMEN, 2015).  

O objetivo desta pesquisa é avaliar a prática gerencial no 2º Ofício de Notas de 

Macau/RN, que aqui é chamada de gestão da criatividade organizacional, a partir do 

indivíduo em seu grupo, do processo de liderança e da cultura em que estes são usados 

para incrementar a criatividade coletiva. 

Percebe-se que atualmente o mercado referente a prestação de serviços está 

acirrado, e em consequência os clientes usufruindo de várias opções de consumo, a 

busca de um diferencial em meio a tantos concorrentes é imprescindível, ou seja, 

oferecer um serviço de qualidade pois, os clientes estão gradativamente mais exigentes 

quanto ao atendimento que é oferecido. 

 

PROBLEMA 

A partir de relatos advindos de usuários e colaboradores do 2º Ofício de Notas 

quanto a qualidade do atendimento e o ambiente de trabalho respectivamente. A 

pesquisa se propõe a resolver o seguinte problema: Quais os desafios e mudanças que o 

2º Ofício de Notas de Macau enfrentará na busca de melhorias no atendimento ao 

usuário? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Analisar como a criatividade organizacional pode influenciar na qualidade do 

atendimento aos usuários do 20ofício de notas de Macau/RN. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar a opinião do gestor em relação ao clima e a criatividade 

organizacional; 

• Avaliar a opinião dos colaboradores em relação ao clima organizacional 

no ambiente de trabalho do 2º Ofício de Notas de Macau-RN; 

• Analisar a satisfação do usuário com os serviços prestados pelo 2º Ofício 

de Notas de Macau-RN. 

 

JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Atualmente, a sociedade está inserida numa conjuntura universal que tem como 

uma das características principais a alta velocidade em que fluem as informações, 

negócios e conhecimento. Diretamente proporcional, cresce também a exigência da 

sociedade por produtos e serviços inovadores, de qualidade e por preços mais baixos. 

Em decorrência desse novo cenário, as organizações, quer sejam públicas ou privadas, 

com ou sem fins lucrativos, estão tendo que se adaptar a esta realidade.  

As ofertas de serviços estão cada vez mais amplas e variadas. Portanto, muitas 

outras organizações que antes não sofriam as penas da concorrência, estão tendo que 

 mover mudanças organizacionais profundas para sustentar-se no mercado. 

Este trabalho de pesquisa é relevante ao avançar no conhecimento quando atribui 

protagonismo à gestão da criatividade no processo de inovação.  A inovação é 

largamente difundida como meio de se alcançar a competitividade organizacional, daí a 

sua importância para a sociedade.  

Portanto, este trabalho visa avaliar na prática o ambiente Organizacional no 2º 
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Ofício de notas de Macau/RN e a partir desta avalição, propor sugestões que visem 

desenvolver a criatividade no ambiente de trabalho visando a melhoria no atendimento 

ao usuário. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

ORGANIZAÇÕES 

Alguns autores foram pesquisados, para o que confronto de suas ideias me 

ajudem a reconhecer a organização a qual dedicou-se o projeto. De acordo com Hall 

(1984, p. 23) “uma organização é urna coletividade com uma fronteira relativamente 

identificável, uma ordem normativa, escalas de autoridade, sistemas de comunicações e 

sistemas de coordenação de afiliação, essa coletividade existe numa base relativamente 

continua em um ambiente e se engaja em atividades que estão relacionadas, usualmente, 

com um conjunto de objetivos”.  

Apesar dessa acepção apresentada por Hall (1984), o autor afirma que a 

definição de organização é bastante complexa e inclusiva. Conforme descrito por ele, 

existem diversas abordagens para definir uma organização. As diferentes visões sobre a 

natureza das organizações exigem a necessidade de existir um sistema classificatório.  

A classificação das organizações, denominada por vários autores como tipologia, 

permite uma análise comparativa entre as organizações quanto as suas características. 

Nessa seção serão apresentadas algumas dessas tipologias. 

Os autores Blau e Scott “apresentam uma tipologia das organizações baseada no 

beneficiário principal (princípio do 'cuibono), ou seja, de quem se beneficia com a 

organização.”, citado por Chiavenato (1983, p. 336). 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Tanto quanto é importante que se entenda o tipo de organização na qual 

realizou-se este estudo é compreender o tipo da sua estrutura. Por essa razão, abaixo 

estão descritos alguns tipos de estruturas.  

Segundo Hall (1984), a estrutura organizacional atende a três funções básicas. 
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Em primeiro lugar, as estruturas tencionam realizar produtos organizacionais e atingir 

metas organizacionais. Em segundo lugar, as estruturas se pelo menos regulamentar a 

influência das variações individuais sobre a organização, impõem-se estruturas para 

assegurar que os indivíduos se conformem às exigências das organizações e não o 

inverso. Em terceiro lugar, as estruturas são os contextos em que o poder é exercido, em 

que as decisões são tomadas e onde são executadas as atividades das organizações.  

Vasconcelos & Hemsley (1986, p. 3) comentam que a estrutura de urna 

organização é “o resultado de um processo através do qual a autoridade é distribuída, as 

atividades desde os níveis mais baixos, até a alta administração são especificadas e um 

sistema de comunicação é delineado permitindo que as pessoas realizem as atividades e 

exerçam a autoridade que lhes compete para o atingimento dos objetivos 

organizacionais.” 

De acordo com Jucius (1984, p. 217) “urna estrutura organizacional 

propriamente criada também cria urna simplicidade de finalidades entre muitos 

indivíduos, cada qual empenhado no cumprimento de suas obrigações.”  

Pode-se, então, constatar, mediante aos conceitos acima dados, que os autores 

entendem por estrutura não apenas unidades em que se subdivide a empresa, mas 

também, como algo que integra os seus funcionários e as relações existentes entre 

superiores e subordinados, facilitando a cada membro nela inserido o desempenho da 

sua função no ambiente de trabalho. 

Conforme Vasconcelos & Hemsley (1986) a estrutura das organizações pode ser 

dividida em: estruturas tradicionais, estruturas para inovação ou estrutura matricial, cada 

qual com seus conceitos e características. 

 

CRIATIVIDADE: DEFINIÇÕES 

Há conceitos que dificilmente restringem-se a uma única definição, criatividade 

é um desses casos. Diversas definições existem acerca desse conceito, talvez porque a 

criatividade possa estar inserida em diversos contextos, tais como meio artístico, meio 

científico ou organizacional, mudando, assim, a sua interpretação.  

A criatividade é comumente associada às artes, julga-se ser um talento natural ou 
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até muitas vezes considerada a expressão de ideias altamente originais. Porém, de 

acordo com Allan et al. (2000) a criatividade não é privilégio' de nenhuma área 

específica. Os autores acrescentam que na realidade a criatividade é uma grande 

niveladora, pois, em poucas outras áreas da atividade humana começamos com tanta 

igualdade, tendo em vista ser esse um potencial nato de todos os indivíduos.  

A criatividade tem um pouco de magia e mistério, como sustenta o autor De 

Bono (1994, p.3) “ideias novas e brilhantes são produzidas e não sabemos como elas 

aparecem. Podemos estudar e analisar o comportamento de pessoas criativas, mas isso 

não irá nos dizer muito, porque normalmente essas pessoas não sabem o que causou 

suas ideias brilhantes”. Pois quantas vezes estamos distantes do problema e uma ideia 

simplesmente surge sem que tenhamos nos concentrados.  

Percebe-se, pesquisando alguns autores que estudam o assunto, que existem 

diferentes definições para o termo em questão. Em seu artigo, Weaver (2000) comenta 

que o ato de criação significa trazer algo novo a realidade: pode ser uma coisa, uma 

ideia ou um relacionamento. A autora enfatiza ainda que muito mais importante do que 

compreender o significado da palavra criatividade é entender como viver e trabalhar de 

um modo criativo.  

 

A IMPORTÂNCIA DA CRIATIVIDADE 

Fala-se muito da importância da criatividade, da sua necessidade crescente e 

do seu papel fundamental na competitividade empresarial. Pretende-se apresentar 

nessa seção algumas reais e concretas importâncias da criatividade.  

Nessa última década tem sido possível observar uma grande mudança no 

comportamento das organizações. É notável e crescente a ênfase que tem sido dada, 

pelas organizações, aos indivíduos. Com o fenômeno da globalização, o qual derrubou 

barreiras geográficas, democratizou a informação e acirrou a competição empresarial, 

emergiu um assunto que tem canalizado grande atenção das organizações: o capital 

intelectual. Esse assunto tem sido foco de inúmeros seminários e publicações.  

Talvez a citação de Alencar (1995, p. 7) ajude a compreender uma das razões 

pela qual o tema capital humano tem sido tão discutido e merecido tanta atenção. 
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Segundo a autora “a criatividade do indivíduo tem sido considerada o fator fundamental 

para a geração da inovação, de interesse da organização, constituindo a primeira o 

componente ideacional da inovação, enquanto está englobaria a concretização e a 

aplicação das novas ideias.”  

A crescente importância da criatividade para o desenvolvimento dos países é 

destacada pelo autor De Masi (1990, p. 5). Ele sustenta que “as ideias contam mais do 

que qualquer outra coisa para a riqueza das nações. O papel das indústrias e das reservas 

naturais continuam a ser muito importante, mas, sem TVs, rádios, jornais, 

universidades, laboratórios de investigação científica e tecnológica, o país corre o risco 

de perder o voo do tempo”.  

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Zanella (2009, p. 61), conceitua metodologia como sendo “o caminho que o 

pesquisador percorre em busca da compreensão da realidade, do fato, do fenômeno.” 

Desse modo, da metodologia advém o método que o pesquisador deve selecionar 

para utilização a fim de alcançar os objetivos pretendidos, conforme entendimento 

consolidado nos estudos sobre o tema. (TRUJILLO FERRARI, 1982; TOMANIK, 

1994; LAKATOS; MARCONI, 1991). 

 

TIPO DE PESQUISA 

QUANTO AOS FINS 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é descritiva pois, observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com 

precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão 

com outros, sua natureza e características.  

Em síntese, a pesquisa descritiva, em suas diversas formas, trabalha sobre dados 

ou fatos colhidos da própria realidade. Para viabilizar essa importante operação da 

coleta de dado, são utilizados, como principais instrumentos, a observação, a entrevista, 

o questionário e o formulário (Técnica de coleta de dados). 
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QUANTO AO TIPO DE ABORDAGEM 

Quanto à forma de abordagem, a pesquisa é quantitativa pois, de modo geral, são 

utilizados quando se quer medir opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes etc. de 

um universo (público-alvo) através de uma amostra que o represente de forma 

estatisticamente comprovada. Isto não quer dizer que ela não possa ter indicadores 

qualitativos. Desde que o estudo permita, isso sempre é possível.  

Numa pesquisa científica o procedimento geral de abordagem do problema, 

planejamento do estudo, obtenção de dados e análise estatística com discussão de 

resultados, apresenta-se uma característica que a chamamos de circularidade do método 

científico. O esquema está graficamente representado na Figura 1:  

 

Figura 01: A abordagem estatística na pesquisa quantitativa 

 

Fonte: UFSC (2017) 

 

POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O universo desta pesquisa foi composto pelo Gestor (Tabelião), colaboradores e 

usuários do 2º Ofício de Notas de Macau-RN. A amostra foi composta por um Gestor, 

três colaboradores e 50 usuários.  
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COLETA DOS DADOS 

Para a coleta dos dados já foi informado a população e amostra e os critérios 

para seleção dos possíveis entrevistados e dos informantes que responderão aos 

questionários. Todas as etapas da coleta de dados devem ser esquematizadas, a fim de 

facilitar o desenvolvimento da pesquisa, bem como assegurar uma ordem lógica na 

execução das atividades. Para a realização desta pesquisa foram aplicados três 

questionários:  

• Um questionário direcionado ao Gestor (Tabelião) com oito questões de 

múltipla escolha, que teve como objetivo a coleta de dados para a 

avaliação do clima organizacional do 2º Ofício de Notas de Macau-RN; 

• Um questionário direcionado aos colaboradores com oito questões de 

múltipla escolha, que avaliou o clima organizacional no ambiente de 

trabalho do 2º Ofício de Notas de Macau-RN; 

• Um questionário direcionado aos usuários com seis questões de múltipla 

escolha que avaliou a qualidade dos serviços oferecidos pelo 2º Ofício de 

Notas de Macau-RN. 

Também chamados de Survey (pesquisa ampla), o questionário é um dos 

procedimentos mais utilizados para obter informações. É uma técnica de custo razoável, 

apresenta as mesmas questões para todas as pessoas, garante o anonimato e pode conter 

questões para atender a finalidades específicas de uma pesquisa. Aplicada 

criteriosamente, esta técnica apresenta elevada confiabilidade. Podem ser desenvolvidos 

para medir atitudes, opiniões, comportamento, circunstâncias da vida do cidadão, e 

outras questões. Quanto à aplicação, os questionários fazem uso de materiais simples 

como lápis, papel, formulários etc. Podem ser aplicados individualmente ou em grupos, 

por telefone, ou mesmo pelo correio. Pode incluir questões abertas, fechadas, de 

múltipla escolha, de resposta numérica, ou do tipo sim ou não. 

 

TRATAMENTO DOS DADOS 

O tratamento dos dados foi desenvolvido com embasamento no questionário de 

verificação aplicado. Em todas as questões do questionário, as características de cada 
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entrevistado foram consideradas para compreender melhor o objetivo da pesquisa. Na 

sequência, os resultados encontrados foram apresentados e os dados analisados e 

discutidos estatisticamente através de tabelas e gráficos. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A apresentação dos dados neste capítulo tem por objetivo analisar como a 

criatividade organizacional pode influenciar na qualidade do atendimento aos usuários 

do 20ofício de notas de Macau/RN. Os questionários foram direcionados ao Gestor 

(Tabelião), aos três colaboradores e a 50 usuários da organização.  

O primeiro questionário analisado foi feito por pesquisa censitária que teve como 

característica principal a interrogação direta ao Tabelião do 2º Ofício de Notas de Macau-RN. As 

respostas do gestor estão apresentadas no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Questionário direcionado ao Gestor (Tabelião) 

 

Nº 

 

PERGUNTA 

RESPOSTA 

SIM NÃO NÃO TENHO 

OPINIÃO 

1. Repassa aos colabores informações sobre os fatos 

importantes que estão acontecendo na organização? 

X   

2. O senhor é receptivo àssugestões de mudança? X   

3. A atuação da organização é guiada por valores 

éticos? 

   

4. Realiza reuniões para esclarecer procedimentos 

operacionais? 

X   

5. Oferece treinamentos e/ou capacitações aos seus 

colaboradores? 

  X 

6. Acredita que a criatividade organizacional 

impulsiona a competitividade e sucesso da 

organização? 

X   
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7. Acredita que a inovação influencia 

namelhoriacontínua da organização 

X   

8. É ciente de que o reconhecimentoprofissional dos 

colaboradores pode ser externado através de 

melhoria salaria? 

  X 

 TOTAIS   = 06 00 02 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

 

A tabela 1 mostra o segundo questionário analisado e foi construído por pesquisa 

censitária que teve como característica principal a interrogação direta aos três colaboradores, através do 

instrumento utilizado nesta pesquisa procurou-se avaliar o clima organizacional no 

ambiente de trabalho do 2º Ofício de Notas de Macau-RN. 

 

Tabela 1 – Questionário direcionado aos três colaboradores 

 

Nº 

 

PERGUNTA 

RESPOSTA 

SIM NÃO NÃO TENHO 

OPINIÃO 

1. Os colaboradores são tratados com respeito, 

independente dos seus cargos? 

03 - - 

2. Considera a empresa um bom lugar para 

trabalhar? 

03 - - 

3. Os funcionarios sentem-se seguros em dizer o que 

pensam? 

03 - - 

4. Você considera que é sua responsabilidade 

contribuir para o sucesso da empresa? 

03 - - 

5. Sua remuneração é adequada ao trabalho que 

você faz? 

01 01 01 

6. Você tem boa relaçãocomseus colegas de 

trabalho? 

03 - - 

7. Vocêcumpre as responsabilidades que são 

destinadas à suafunção? 

03 - - 
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8. O ambiente de trabalho no seu setor é adequado? 03 - - 

 TOTAIS   = 06 00 02 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A tabela 2 representa os dados quantitativos obtidos no 3º questionário da pesquisa e foi 

destinada aos usuários.  

 

Tabela 2 – Questionário direcionado aos 50 usuários 

 SÍNTESE DA PERGUNTA 

 

RESPOSTAS 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Atendimento 

na 

Recepção? 

 

Nível de 

Conhecimento 

do Atendente? 

 

Qualidade 

do 

Serviço 

Recebido? 

 

Rapidez 

no 

Atendim

ento? 

 

O 

ambiente 

de 

atendime

nto? 

 

Como 

você 

avalia? 

Péssimo 1 - - 1 - - 

Ruim 1 - - 1 - - 

Regular 3 - 2 4 5 - 

Bom 5 05 10 2 15 4 

Ótimo 40 45 38 42 30 46 

TOTAIS 50 50       50      50       50      50 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

 

CONCLUSÃO 

Esta pesquisa é relevante ao avançar no conhecimento quando atribui 

protagonismo ao clima organizacional, a criatividade e a inovação. A inovação é 

largamente difundida como meio de se alcançar a competitividade organizacional, 
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porém, é entendido aqui que a criatividade e o clima organizacional em si possuem 

espaços de pesquisas bem mais amplos pois, o sucesso e desenvolvimento de uma 

organização dependem diretamente de novas ideias e propostas para manter-se 

competitiva (WECHSLER, 2014). 

Diante dos resultados obtidos através do presente trabalho, pode-se concluir que 

o Tabelião do 2º Ofício de Notas busca respeitar aos seus colaboradores e clientes pois, 

sua organização é guiada por valores, acredita que o clima, a criatividade e a inovação 

influenciam na competitividade e melhoria contínua de sua organização. Sendo assim, 

O nível de avaliação foi “nível de apoio razoavelmente alto”.  

Entendeu-se também que os três colaboradores do 2º Ofício de Notas de 

Macau/RN sentem-se respeitados, consideram a organização um bom lugar para 

trabalhar, relacionam-se bem, todos cumprem com suas responsabilidades, sentem-se 

seguros em sugerir algo e assumem a responsabilidade de fazer com que a organização 

cresça, tendo como avaliação “nível alto”. 

A pesquisa mostrou que os usuários em sua grande maioria estão satisfeitos com 

os serviços prestados e avaliaram como ótimo o 2º Ofício de notas de Macau/RN. 

Conclui-se, portanto, que, o ambiente de trabalho e atendimento do 2º Ofício de 

Notas de Macau-RN foi avaliado com nível razoavelmente alto favorável ao clima, à 

criatividade e a inovação, porém tendo apresentado um pequeno nível de insatisfação 

quanto aos salários recebidos por seus colaboradores. 

Dessa forma, o ambiente de trabalho e atendimento do 2º Ofício de Notas de 

Macau-RN foi avaliado, tendo sido cumprido o objetivo desse trabalho. 

 

REFERÊNCIAS 

ALENCAR, Eunice. A gerência da criatividade: abrindo as janelas para a 

criatividade pessoal e nas organizações. São Paulo: Makron Books, 1996. 

AMABILE, T. M. Creativity in context. HarperCollins: Oxford, 1996. 

https://singep.org.br/4singep/resultado/85.pdf. Acessado em Agosto de 2017 

Birkinshaw, J., Hamel, G., & Mol, M. J.. Management innovation. Academy of Management 

Review, 33(4), 825-845. (2008). http://dx.doi.org/10.5465/AMR.2008.34421969. Acessado em: 

agosto de 2017.  



 

  

 

144 

 

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 3. ed. São Paulo: 

McGrawHill do Brasil, 1983. 

DRAZIN, R.; GLYNN, M. A .; KAZANJIAN, R.K. Multilevel theorizing about creativity in 

organizations: A sensemaking perspective. Academy of Management Review, n. 24, v. 2, p. 286-

307, 1999. https://singep.org.br/4singep/resultado/594.pdf. Acessoemjulho 2017 

Mirshawka, V., Mirshawka Jr., V. (1993). Qualidade da criatividade: a vez do Brasil.São Paulo: 

Makron Books. 

Schumpeter, J. A. (1988). A teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: Nova Cultural. 

VASCONCELLOS, E. & HEMSLEY, J.R.: Estrutura das Organizações, Pioneira, São Paulo, 

1989 (2a. Ed.).  

http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PES

QUISA_QUANTITATIVA.pdf.  ACESSADO EM 05.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PESQUISA_QUANTITATIVA.pdf
http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PESQUISA_QUANTITATIVA.pdf


 

  

 

145 

 

CAPÍTULO X 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: BREVES COMENTÁRIOS SOBRE AS 

NORMAS OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E OS 

PACTOS EM DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 

Filipe Ewerton Ribeiro Teles44 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-10 

 

RESUMO: 

O presente artigo tem por escopo o estudo das Normas Operacionais do Sistema Único 

de Saúde, sendo elas: Normas Operacionais Básicas (NOB) e Normas Operacionais de 

Assistência à Saúde (NOAS), que foram instrumentos utilizados para a definição de 

estratégias que orientam a operacionalização do sistema de saúde. Nesse sentido é 

apresentado um estudo sobre o Pacto da Saúde, que foi aprovado por unanimidade pelo 

Conselho Nacional de Saúde, na perspectiva de superar problemas políticos, técnicos e 

administrativos que dificultam a participação mais efetiva e autônoma dos municípios 

na gestão do SUS, com o objetivo de atender as necessidades de saúde da população. E 

logo, criou em seu conteúdo, três componentes que promovem transformações e 

fortalecem o Sistema Único de Saúde - SUS. São eles: Pacto pela Vida, Pacto de Gestão 

e o Pacto em Defesa do SUS que serão também objeto do presente estudo.  

PALAVRAS-CHAVE: Normas Operacionais do Sistema Único de Saúde. Normas 

Operacionais Básicas. Normas Operacionais de Assistência à Saúde. Conselho Nacional 

de Saúde. Sistema Único de Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

NORMAS OPERACIONAIS DO SUS 

Apriosticamente, as normas operacionais do SUS foram fundamentais para 

orientar as ações necessárias à implantação desse sistema, respeitando os princípios 

legais dispostos na Constituição Federal de 1988 e nas Leis 8.080/90 e 8.142/90. 

Definem as competências de cada esfera de governo e as condições necessárias para que 

Estados e municípios possam assumir as responsabilidades e prerrogativa dentro do 

Sistema.  

 
44 Bacharel em Direito pela Universidade Regional do Cariri (URCA). Especialista em Direito Penal e Criminologia 

pela URCA. Especialista em Direito Público pela Faculdade Legale/SP. Pesquisador do Grupo de Pesquisa em 

Filosofia do Direito da Universidade de Fortaleza (UNIFOR/CNPq). CEO do Grupo de Estudos em Direitos Difusos 
e Coletivos. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0641-2703. E-mail: felipeteles125@gmail.com  
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Entre os objetivos das normas operacionais podemos destacar: induzir e 

estimular mudanças no SUS; aprofundar e reorientar a implementação do SUS; definir 

objetivos estratégicos, prioridades, diretrizes e movimentos tático-operacionais; regular 

as relações entre seus gestores e normatizar o SUS. O conteúdo das Normas 

Operacionais do SUS era estabelecido entre o Ministério da Saúde, representantes do 

Conselho Nacionais de Secretários de Saúde (CONASS) e representantes do Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), sendo pactuado na 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT), com exceção da NOB-SUS 01/91. 

 

NORMAS OPERACIONAIS BÁSICAS – NOB 

São instrumentos utilizados para a definição de estratégias que orientam a 

operacionalização do sistema de saúde, tendo como finalidade promover e consolidar o 

pleno exercício, por parte do poder público Municipal e do Distrito Federal na função 

de gestor da atenção à saúde dos seus municípios. No que aperfeiçoa a gestão do SUS, a 

NOB aponta a uma nova reordenação do modelo de atenção à saúde definindo: os 

papéis de cada esfera de governo e em especial, no tocante a direção única.; os 

instrumentos gerenciais para que os Municípios e Estados superem o papel exclusivo de 

portadores de serviços, e assumam seus papeis de gestores do SUS; os mecanismos e 

fluxos de financiamento, reduzindo progressiva e continuamente a remuneração por 

produção de serviços e ampliando as transferências de caráter global, fundo a fundo, 

com base em programações pactuadas; acompanhamento, controle e avaliação no SUS, 

superando os mecanismos tradicionais, centrados no faturamento de serviços 

produzidos e valorizando os resultados advindos de programações com critérios 

epidemiológicos e desempenho com qualidade. 

Os vínculos dos serviços com os seus usuários privilegiando os núcleos 

familiares e comunitários, criando assim condições para uma efetiva participação e 

controle social. Os campos da atuação compreendem três grandes campos: O da 

assistência são atividades prestadas a nível ambulatorial, hospitalar e domiciliar ao 

indivíduo e a coletividade. O das intervenções ambientais, incluindo o controle de 

vetores e hospedeiros, saneamento ambiental, condições sanitárias e do trabalho. O das 

políticas externas ao setor saúde que interferem nos fatores determinantes e 
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condicionantes do processo saúde-doença, incluindo as políticas econômicas-sociais 

como: emprego, habitação, educação, lazer, entre outras. Nos níveis de atenção à saúde 

estão presentes as ações de promoção, proteção e recuperação, com prioridade à 

prevenção. 

Esta norma definiu o financiamento da assistência hospitalar e ambulatorial com 

transferência regular e automática (Fundo a Fundo), remuneração por serviços 

produzidos e as condições de: Gestão Plena da Atenção Básica e Gestão Plena do 

Sistema Municipal, bem como nas condições de Gestão Avançada do Sistema Estadual 

e Gestão Plena do sistema Estadual. 

A Norma Operacional Básica do SUS 01/91 (NOB-SUS 01/91) foi editada pela 

Resolução do INAMPS nº 258/91. Tendo como principal objetivo dificultar o processo 

de financiamento e descentralização do SUS, favorecendo as instituições privadas de 

saúde. As principais características da NOB-SUS 01/91 eram:  

Equiparação dos prestadores públicos e privados, no que se refere à 

modalidade de financiamento, que passou a ser, em ambos os casos, 

por pagamento pela produção de serviços; centralizou a gestão do 

SUS em nível federal (INAMPS), dificultando o processo de 

descentralização e municipalização; estabeleceu o instrumento 

convencional como forma de transferência de recursos do INAMPS 

para os estados, Distrito Federal e municípios, com o objetivo de 

burocratizar e dificultar a transferência de recursos do FNS para os 

fundos estaduais e municipais de saúde; Implantou o Sistema de 

Informações Ambulatoriais do SUS (SAI/SUS).  

A Norma Operacional Básica do SUS 01/92 (NOB-SUS 01/92) manteve o 

INAMPS como órgão responsável pelo repasse de recursos financeiros aos municípios e 

estados, dando continuidade, em linhas gerais, ao que estava previsto na NOB-SUS 

01/91, esclarecendo, continuou utilizando o instrumento convencional como forma de 

transferência dos recursos aos estados e municípios.  

A Norma Operacional Básica do SUS 01/93(NOB-SUS 01/93) foi editada pela 

Portaria do Ministério da Saúde nº 545/93. Formalizou os princípios aprovados na 9ª 

Conferência Nacional da Saúde – realizada em 1922 com o tema central “a 

municipalização é o caminho” e proporcionou um amplo processo de municipalização 

da gestão com habilitação dos municípios nas condições de gestão criadas (incipiente, 

parcial e semiplena). 
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AS MODALIDADES DE GESTÃO NOB-SUS 01/93 

Municípios - Gestão Incipiente: Cabe ao gestor programar e autorizar a 

utilização da AIH e dos procedimentos ambulatoriais; controlar e avaliar os serviços 

ambulatoriais e hospitalares públicos e privados; incorporar ações básicas de saúde, 

nutrição, educação, vigilância epidemiológica e sanitária e desenvolver ações de 

vigilância, assistência e reabilitação de saúde do trabalhador. Gestão Parcial: Cabe ao 

gestor, além de realizar o proposto na forma incipiente, gerenciar as unidades 

ambulatórias pública do município. Gestão Semiplena: É a forma mais avançada de 

gestão, cabendo ao município a gestão de toda a rede de saúde municipal. 

Estados - Gestão Parcial: Conferiu menor grau de autonomia gerencial Gestão 

Semiplena: O Estado passa a assumir totalmente a gestão dos serviços de saúde 

presentes no seu território que não estejam sob a responsabilidade municipal.  

Principais características da NOB-SUS 01/93: criou a transferência financeira 

regular e automática (fundo a fundo) do teto global da assistência para municípios em 

gestão semiplena, facilitando o processo de transferência de recursos do SUS da União 

para os demais entes federativos; descentralizou a gestão das ações e serviços de saúde 

para os municípios, possibilitando a habilitação para o recebimento dos recursos fundo a 

fundo; criou as Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e as Comissões Intergestores 

Tripartite (CIT); definiu o papel dos estados de forma frágil, mas esses, ainda assim, 

passaram a assumir o papel de gestores do sistema estadual de saúde e desencadeou um 

amplo processo de municipalização da gestão como habilitação dos municípios nas 

condições de gestão criadas (incipiente, parcial e semiplena).  

A Norma Operacional Básica do SUS 01/96 (NOB-SUS 01/96) foi efetivada 

pelo fortalecimento das diretrizes e princípios do SUS, com ênfase à municipalização, 

financiamento e mecanismos de gestão do SUS. Definiu o papel e responsabilidade de 

cada esfera de governo na construção do SUS. 

Dentre seus objetivos estabelecidos, destaca-se a caracterização da 

responsabilidade sanitária de cada gestor, diretamente, ou garantindo a referência, 

explicitando um novo pacto federativo à saúde. Dessa forma, as ações de saúde 

deveriam ser oferecidas à população, levando-se em consideração as atribuições de cada 

ente federativo. 
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Os municípios não eram os únicos entes responsáveis pela execução dos serviços 

de saúde à população. Preconizava a promoção da reorganização do modelo de atenção, 

adotando-se como estratégia principal a ampliação de cobertura do PSF e Pacs. O 

conceito original do PAB foi modificado em 1997. O Piso Assistencial Básico passou a 

ser chamado de Piso da Atenção Básica, ampliando sua abrangência. Atualmente, o 

PAB é a principal fonte de recursos da Atenção Básica, sendo transferido aos 

municípios, via fundo a fundo de forma regular e automática. É composta pela parte fixa 

(cálculo per capita) e a parte variável (destinada ao financiamento da ESF, NASF, ACS, 

dentre outros). A NOB-SUS 01/96 também estabelecia alguns requisitos para que os 

municípios pudessem ser habilitados em gestão Plena da Atenção Básica e Gestão Plena 

do Sistema Municipal de Saúde. Dentre as principais responsabilidades dos municípios 

que aderiram à Gestão Plena da atenção Básica eram: 

Execução e gerenciamento dos serviços de assistência ambulatorial 

básica, relacionados aos procedimentos cobertos pelo PAB; operação 

do SAI/SUS quanto a serviços cobertos pelo PAB, conforme normas 

do Ministério da Saúde, e alimentação, junto à Secretaria Estadual de 

Saúde, dos bancos de dados de interesse nacional; execução das ações 

básicas de vigilância sanitária e epidemiológica e de controle de 

doenças; elaboração da sua PPI, em conjunto com os outros 

municípios envolvidos na organização da rede de serviços 

regionalizada e hierarquizada, sempre em relação gestor/gestor e 

mediada pelo estado; autorização das internações hospitalares e dos 

procedimentos de alto custo e alta complexidade (salvo decisão 

contrária da CIB); realização das atividades de cadastramento, 

controle, auditoria, acompanhamento e avaliação de todos os 

prestadores da assistência básica; elaboração de programação 

municipal dos serviços básicos, inclusive domiciliares e comunitários, 

e da proposta de referência ambulatorial especializada e hospitalar 

para seus munícipes, com incorporação negociada à programação 

estadual; reorganização das unidades sob gestão pública (estatais, 

conveniadas e contratadas), introduzindo a prática do cadastramento 

nacional dos usuários do SUS, com vistas à vinculação de clientela e à 

sistematização da oferta dos serviços; manutenção do cadastro 

atualizado das unidades assistenciais sob sua gestão, segundo norma 

do Ministério da Saúde e elaboração do relatório anual de gestão e 

aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde. 

 Entretanto, a Gestão Plena da Atenção Básica impôs autonomia gerencial para 

os municípios administrarem os serviços básicos de ambulatório, vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como participar do planejamento, controle, avaliação e 

programação do sistema municipal de saúde. As principais responsabilidades dos 

municípios que aderiram à Gestão Plena do Sistema Municipal, segundo a NOB-SUS 
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01/96 eram:  

Execução e gerenciamento de toda a rede de unidades prestadoras de 

serviços ambulatoriais e hospitalares do município, inclusive as de 

referência; execução das ações de vigilância sanitária, de 

epidemiologia e controle de doenças; elaboração da sua PPI, em 

conjunto com os outros municípios envolvidos na organização da rede 

regionalizada e hierarquizada de saúde, com as definições das 

referências intermunicipais, mediada pelo estado, garantindo os 

mecanismos e instrumentos necessários; elaboração de toda a 

programação municipal, contendo, inclusive, a referência ambulatorial 

especializada e hospitalar, com incorporação negociada à 

programação estadual; realização das atividades de cadastramento, 

controle, auditoria, acompanhamento e avaliação de todos os 

prestadores localizados no seu território; operação dos sistemas de 

informação ambulatorial e hospitalar e realização do pagamento de 

todos os prestadores; Reorganização das unidades sob gestão pública 

(estatais, conveniadas e contratadas), introduzindo a prática do 

cadastramento nacional dos usuários do SUS, com vistas à vinculação 

da clientela e sistematização da oferta dos serviços; garantia da 

prestação de serviços em seu território, inclusive os serviços de 

referência aos não residentes, no caso de referência interna ou externa 

ao município, dos demais serviços prestados aos seus munícipes, 

conforme a PPI, mediado pela relação gestor/ gestor com a Secretaria 

Estadual de Saúde e as demais Secretarias Municipais de Saúde; 

normalização e operação de centrais de controle de procedimentos 

ambulatoriais e hospitalares relativos à assistência aos seus munícipes 

e à referência intermunicipal; contratação, controle, auditoria e 

pagamento aos prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares, 

cobertos pelo Teto Financeiro Global do Município (TFGM) e 

administração da oferta de procedimentos ambulatoriais de alto custo; 

procedimentos hospitalares de alta complexidade conforme a PPI e 

segundo normas federais e estaduais; operação do SIH e do SIA/SUS, 

conforme normas do Ministério da Saúde, e alimentação junto às 

Secretarias Estaduais de Saúde, dos bancos de dados de interesse 

nacional; manutenção do cadastro atualizado de unidades assistenciais 

sob sua gestão, segundo normas do Ministério da Saúde; avaliação 

permanente do impacto das ações do Sistema sobre as condições de 

saúde dos seus munícipes e sobre o meio ambiente; execução das 

ações básicas, de média e alta complexidade em vigilância sanitária, 

bem como, opcionalmente, as ações do Programa Desconcentrado de 

Ações de Vigilância Sanitária (PDAVS) e execução de ações de 

epidemiologia, de controle de doenças e de ocorrências mórbidas, 

decorrentes de causas externas, como acidentes, violências e outras 

incluídas nos Tetos Financeiros de Epidemiologia e Controle de 

Doença (TFECD). 

 

NORMA OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE – NOAS  

A Norma Operacional da Saúde - NOAS viabilizou o processo de 
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Descentralização e Organização do SUS e fortalecimento da Norma Operacional Básica 

do SUS 01/96. A NOAS tem como objetivo: “Ampliar as responsabilidades dos 

Municípios na Atenção Básica; definir o processo de regionalização da assistência e 

criar mecanismos para fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de 

Saúde”. 

 A referida norma atualiza a regulamentação da assistência, considerando os 

avanços já obtidos, enfocando os desafios a serem superados no processo permanente de 

consolidação e aprimoramento do SUS, tendo como pilares a regionalização que busca a 

hierarquização dos serviços de saúde e de busca da maior equidade: o Plano Diretor de 

Regionalização (PDR), que é o instrumento de ordenamento do processo de 

regionalização da atenção à saúde.  

Este deve ser elaborado dentro de uma lógica de planejamento integrado, 

compreendendo as noções de territorialidade de identificação de prioridades de 

intervenção e de conformação de sistemas funcionais de saúde, de modo a aperfeiçoar 

os recursos disponíveis, e a aplicação do acesso e da qualidade da atenção básica, 

definindo as formas de gestão municipal e estadual, e a qualificação das microrregiões 

na assistência à saúde.  

Visa potencializar os processos de descentralização, fortalecer estados e 

municípios para exercerem o papel de gestores do sistema de atenção à saúde no país, e 

para que as demandas dos diferentes interesses loco-regionais possam ser organizadas e 

expressadas a partir de um poder regional. O PDI apresenta os investimentos 

necessários para atender as prioridades identificadas no PDR, visando ampliar as ações 

e serviços de saúde existentes, de modo a conformar um sistema resolutivo e funcional 

de atenção à saúde. 

A NOAS-SUS 01/2001 tinha como principal objetivo fortalecer o processo de 

regionalização e hierarquização do Sistema Único de Saúde, e preconiza que o PDR 

deve ser elaborado na perspectiva de garantir aos cidadãos o mais próximo possível de 

sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados: 

À assistência pré-natal, parto e puerpério; ao acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil; à cobertura universal do 

esquema preconizado pela Política Nacional de Imunização (PNI) para 

todas as faixas etárias; às ações de promoção da saúde e prevenção de 
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doenças; ao tratamento de intercorrências mais comuns na infância; ao 

acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta 

prevalência; ao atendimento de afecções agudas de maior incidência; 

ao tratamento clínico e cirúrgico de casos de pequenas urgências 

ambulatoriais; ao tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais 

mais frequentes; ao controle de doenças bucais mais comuns; ao 

suprimento e dispensações dos medicamentos da farmácia básica.  

  Ela definiu um conjunto mínimo de procedimentos de média complexidade, 

como primeiro nível de referência intermunicipal, com acesso garantido a toda 

população, no âmbito microrregional (região de saúde), ofertados em um ou mais 

módulos assistenciais. Esse conjunto mínimo de serviços de média complexidade 

compreendia as atividades ambulatoriais, de apoio diagnóstico e terapêutico e de 

internação hospitalar. A NOAS-SUS 01/2002 estabelecia as atribuições do Ministério 

da Saúde sobre a política de alta complexidade e alto custo: 

a) Definição de normas nacionais; 

b) controle do cadastro nacional de prestadores de serviços; 

c) vistoria de serviços, quando lhe couber, de acordo com as normas 

de cadastramento estabelecidas pelo próprio Ministério da Saúde; 

d) definição de incorporação dos procedimentos a serem ofertados à 

população pelo SUS; 

e) definição do elenco de procedimentos de alta complexidade; 

f) estabelecimento de estratégias que possibilitem o acesso mais 

equânime, diminuindo as diferenças regionais na alocação dos 

serviços; 

g) definição de mecanismos de garantia de acesso às referências 

interestaduais, através da Central Nacional de Regulação para 

Procedimentos de Alta Complexidade; 

h) formulação de mecanismos voltados à melhoria da qualidade dos 

serviços prestados; 

i) financiamento das ações. 

O gestor estadual é o responsável pela gestão da política de alta complexidade e 

alto custo, no âmbito do estado, em relação aos demais níveis de governo. A regulação 

dos serviços de alta complexidade será de responsabilidade do gestor municipal, quando 

o município se encontrar na condição de Gestão Plena do Sistema Municipal, e de 

responsabilidade do gestor estadual, nas demais situações. 

As áreas de atuação estratégicas mínimas da condição de Gestão Plena da 

Atenção Básica Ampliada são: controle da tuberculose; eliminação da hanseníase; 

controle da hipertensão arterial; controle da diabetes mellitus; saúde da criança; saúde 
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da mulher e saúde bucal. 

 

PACTO PELA SAÚDE 

Aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Saúde, e publicado na 

Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. Esse pacto era anualmente revisado, 

sendo o resultado do processo de negociação envolvendo os compromissos da 

operacionalização do SUS entre os gestores, das três esferas de governo, na perspectiva 

de superar problemas políticos, técnicos e administrativos, que dificultam a participação 

mais efetiva e autônoma dos municípios na gestão do SUS, com o objetivo de atender as 

necessidades de saúde da população.  

O Pacto pela Saúde tem como princípios: Reforça a organização das regiões 

sanitárias instituindo mecanismos de cogestão e planejamento regional. Fortalece os 

espaços e mecanismos de controle social. Qualifica o acesso da população à atenção 

integral à saúde. Redefine os instrumentos de regulação, programação e avaliação.  

Valoriza a macro função de cooperação técnica entre os gestores. Propõe um 

financiamento tripartite que estimula critérios de equidade nas transferências fundo a 

fundo. E instituiu, em seu conteúdo, três componentes que promovem transformações e 

fortalecem o SUS. São eles: A publicação do Decreto nº7.508/11 conferiu maior 

legitimidade e efetividade ao Pacto pela Saúde, mas não modificou algumas de suas 

prioridades, indicadores e instrumentos de gestão. O Pacto pela Saúde foi firmado na 

CIT, entre o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 

Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

(CONASEMS). E propõe mudanças na gestão e no processo de pactuação que envolve 

os gestores e as instâncias de controle social do SUS. 

Aos estados, cabe pactuar anualmente, na Comissão Intergestores Bipartite 

(CIB), as diretrizes, objetivos, metas e indicadores do SUS correspondentes à esfera 

estadual. Logo, as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) encaminharão as diretrizes, 

objetivos, metas e indicadores anuais de saúde do seu âmbito administrativo para a 

aprovação do Conselho Estadual de Saúde (CES). E por fim, as SES formalizarão as 

diretrizes, objetivos, metas e indicadores pactuados, mediante registro e validação no 
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sistema informalizado do Ministério da Saúde denominado SISPACTO – Sistema de 

Informação de Pactuação do SUS. 

Os municípios devem pactuar anualmente, na Comissão Intergestores Regionais 

(CIR), as diretrizes, objetivos, metas e indicadores do SUS correspondentes à esfera 

municipal, observadas as especificidades locais. Após Pactuação na CIR, as Secretarias 

Municipais de Saúde encaminharão as diretrizes, objetivos, metas e indicadores anuais 

de saúde do seu âmbito administrativo para a aprovação do conselho municipal de saúde 

e formalizarão as diretrizes, objetivos, metas e indicadores pactuados, mediante registro 

e validação no SISPACTO, com posterior homologação pela respectiva SES.  

Um instrumento importante para o controle social apresentado pelo Pacto é o 

Termo de Compromisso de Gestão (TCG), que a partir da data de publicação da 

Resolução da CIT nº 4/2012, todos os entes federados que tenham assinado ou não 

assinado, explicita a situação de saúde em cada município, estado ou região, os 

compromissos assumidos e as metas e estratégias a serem implementadas para a 

construção do SUS, e passam a assumir as seguintes responsabilidades sanitárias, 

detalhadas no respectivo dispositivo legal: 

a) Gerais da Gestão do SUS; b) Regionalização; c) Planejamento e 

Programação; d) Regulação, controle, avaliação e auditoria; e) 

Participação e controle social; f) Gestão do trabalho; g) Educação na 

Saúde; h) Pacto pela Vida; i) Reforça no SUS.  

O movimento da gestão pública por resultados, estabelece um conjunto de 

compromissos sanitários considerados prioritários, pactuada de forma tripartite, a ser 

implementada pelos entes federados. Esses compromissos deverão ser efetivados pela 

rede do SUS, de forma a garantir o alcance das metas pactuadas. Prioridades estaduais, 

regionais ou municipais podem ser agregadas às prioridades nacionais, a partir de 

pactuações locais. Os estados e municípios devem pactuar as ações que considerem 

necessárias ao alcance das metas e objetivos gerais propostos. Segundo a Portaria 

GM/MS nº 325/08 art.1, o Pacto pela Vida contém os seguintes objetivos e metas 

prioritárias: 

I. Atenção à saúde do idoso; II. Controle do câncer de colo do útero e 

de mama; III. Redução da mortalidade infantil e materna; IV. 

Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e 

endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, 

influenza, hepatites e aids; V. Promoção da Saúde; VI. Fortalecimento 
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da Atenção Básica; VII. Saúde do Trabalhador; VIII. Saúde Mental; 

IX. Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às 

pessoas com deficiência; X. Atenção integral às pessoas em situação 

ou risco de violência; XI. Saúde do homem. 

 

PACTO DE GESTÃO 

O Pacto de Gestão define as responsabilidades sanitárias de cada instância 

gestora do SUS, municipal, estadual e federal e valoriza as relações solidárias entre 

gestores, definindo as diretrizes e responsabilidades, contribuindo para o fortalecimento 

da gestão, em cada eixo de ação. Tem como objetivos: Definir a responsabilidades 

sanitárias de cada instância gestora do SUS. Sendo elas: Responsabilidades Gerais; 

Regionalização; Planejamento e Programação; Regulação, controle, avaliação e 

auditoria; Participação e controle social; Gestão do trabalho; Educação na saúde. 

Estabelecer as diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase na: Descentralização; 

Regionalização; Financiamento; PPI; Regulação das ações e serviços; Participação e 

controle social; Planejamento; Gestão do Trabalho; Educação na saúde. 

A gestão do SUS é construída de forma solidária e cooperada, com apoio mútuo 

através de compromissos assumidos nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e 

tripartite (CIT). Sendo que essas comissões foram fortalecidas pelo Decreto 

nº7.508/2011. O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), atual 

modalidade de gestão do SUS, incorporou as diretrizes e princípios do Pacto pela 

Saúde. 

 

PACTO EM DEFESA DO SUS 

Estabelece um compromisso claro com a repolitização do SUS, consolidando a 

política pública de saúde brasileira com uma política de Estado, mais do que uma 

política de governos. A implantação das políticas públicas é um processo que requer a 

mobilização da população, no sentido de garantir que os seus direitos sejam respeitados 

e efetivados, e no caso específico do Pacto pela Saúde, alguns momentos não podem 

prescindir da participação popular, pois, é por meio dela que o usuário pode ter suas 

necessidades e desejos expressos, além de ser uma forma direta de exercício do controle 

social. O Pacto em defesa do SUS: 
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Expressa os compromissos entre os gestores do SUS com a consolidação do 

processo da Reforma Sanitarista Brasileira; Articula as ações que visem qualificar e 

assegurar o SUS como política pública; expressa movimento de repolitização da saúde, 

com uma clara estratégia de mobilização social. Busca um financiamento compatível 

com as necessidades de saúde por parte dos entes federados. As ações proposta pelo 

Pacto em Defesa do SUS são: articulação e apoio à mobilização especial pela promoção 

e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como um direito; aprovação 

do orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, 

explicitando o compromisso de cada uma delas em ações e serviços de saúde de acordo 

com a Constituição Federal; estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos 

limites institucionais do SUS; elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos 

Usuários do SUS; ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, 

em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e regulamentação da EC nº 

29 pelo Congresso Nacional, com aprovação da PL nº 01/03.  

 

CONCLUSÃO 

O Sistema Único de Saúde tem como princípios a universalidade de acesso aos 

serviços de saúde em todos os níveis de assistência, e a saúde é um direito de cidadania 

de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito; a equidade que parte da 

premissa de que todo o cidadão é igual perante o SUS, e que será atendido conforme as 

suas necessidades; e a integralidade de assistência, entendida como um conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade. 

Todavia, a prática diária, tem permitido observar que os princípios do SUS, 

muitas vezes têm assumido um papel “utópico”. Pois, existe uma lacuna, no que diz 

respeito à ideologia do sistema e a sua praticidade, visto que muitos indivíduos, 

juntamente com suas famílias, muitas vezes vivenciam situações que ferem seus direitos 

como cidadãos e que possuem direitos.  

Nota-se que o fortalecimento da Atenção básica (uma das prioridades pactuadas 

no Pacto pela Saúde e a acessibilidade dos usuários aos serviços de saúde na Atenção 

Básica despertou o interesse do Ministério da Saúde, desse modo, na perspectiva da 
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gestão, visa direcionar ou redirecionar as prioridades governamentais, permitindo o 

correto investimento no fortalecimento da Atenção Básica.  

É de competência do Ministério da Saúde (MS) estabelecer a gestão pública com 

base na indução, monitoramento e avaliação de processos e resultados mensuráveis, 

garantindo acessibilidade e qualidade da atenção em saúde para toda a população. 
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CAPÍTULO XI 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA AO COMBATE DE MAUS 

TRATOS DE ANIMAIS E A LEI Nº 14.064/2020 

Ana Flávia Monteiro Diógenes45; Leda Mourão da Silva46. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-11 

 

RESUMO: 

Este estudo tem por objetivo analisar a importância da educação ambiental como 

ferramenta no combate aos maus tratos de animais. Assim, observa-se a Lei nº 14.064, 

de 29 de setembro de 2020, que alterou o artigo 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998, para agravar a pena quando os maus tratos são perpetrados contra cães e gatos. 

A pesquisa é hipotético-dedutiva, descritiva e bibliográfica. Constata-se que apesar do 

reconhecimento da importância do meio ambiente, e a necessidade de se implementar 

políticas públicas para que se assegura aos presentes e futuras gerações o acesso a um 

meio ambiente sadio e equilibrado, o que clama uma relação harmônica entre homens e 

animais, ainda é mitigada a importância da educação ambiental. Contudo, as medidas 

punitivas, como o agravamento da pena para o crime de maus tratos, não se apresentam 

suficientes para o combate aos maus tratos, devendo-se fomentar medidas educativas, 

com vistas à conscientização da sociedade quanto aos direitos dos animais.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Animais. Maus Tratos. Combate. 

Prevenção. 

 

INTRODUÇÃO  

Os maus tratos aos animais ainda é um problema que assola a sociedade. 

Inúmeros são os casos de animais domésticos ou não, vitimados pelo homem em clara 

manifestação de falta de consciência da importância dos animais não humanos no meio 

ambiente. 

Em meio a esse cenário é que o Brasil conta, desde o ano de 1998, com norma 

especifica, voltada à punição do agente infrator, quando a prática de maus tratos contra 

animais. Trata-se da Lei nº 9.605/1999, que em seu art. 32 tipifica como crime tal 

conduta, tendo o referido artigo sofrido alterações recentemente, para agravar a pena 

 
45 Graduada em Direito. Especialista em Direito Público pela Universidade Federal do Amazonas. E-mail: 
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46 Graduada em Direito. Especialista em Direito Público com capacitação para o ensino no Magistério Superior pela 

faculdade Damásio. E-mail:ledamourao@hotmail.com 
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quando o crime é praticado contra cães e gatos. 

Não obstante, a Lei nº 14.064, de 29 de setembro de 2020 se limitou a inserir o § 

1º-A, ao art. 32 da Lei nº 9.605/1999, sem, contudo, preocupar-se com medidas 

preventivas, voltadas à educação ambiental.  

É nesse cenário que se situa o presente estudo, que tem por objetivo geral 

analisar a importância da educação ambiental como ferramenta no combate aos maus 

tratos de animais. Como objetivos específicos busca-se demonstrar a importância da 

educação ambiental no Estado de Direito Ambiental; ressaltar as recentes alterações na 

Lei nº 9.605/1999; enfatizar a necessidade de implementação de políticas públicas de 

conscientização ambiental para o combate aos mais tratos de animais domésticos ou 

não. 

Destarte, para alcançar os objetivos supra adota-se, como método de abordagem, 

o hipotético-dedutivo e, como método de procedimento, o descritivo, pautando-se a 

pesquisa no levantamento bibliográfico e documental, pois se busca na doutrina, 

legislação, dentre outras fontes, elementos para a compreensão do tema. 

 

DESENVOLVIMENTO  

Os maus tratos contra os animais não é algo recente, embora apenas há pouco 

tempo tenha ganhando visibilidade e fomentado debates em diversas searas, alcançando, 

assim, o Poder Legislativo. 

Claro exemplo da importância do tema, na atualidade, é o advento da Lei nº 

14.064, de 29 de setembro de 2020, que alterou a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998 para aumentar as penas cominadas ao crime de maus tratos aos animais quando se 

tratar de cão ou gato (BRASIL, 2020). 

A lei em comento, portanto, ao inserir o § 1º-A, ao art. 32 da Lei nº 9.605/1998, 

passou a prever pena de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição de guarda 

quando os maus tratos forem perpetrados contra cão ou gato (BRASIL, 2020). Não 

existia, até o advento da Lei nº 14.064/2020, disposição específica, a regulamentar a 

questão dos citados animais domésticos. 

A lei supracitada é proveniente do Projeto de Lei nº 1.095, de 2019, de autoria 
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do Deputado Federal, Fred Costa (PATRI/MG), apresentado ao Congresso Nacional 

para alterar o § 3º, do art. 32 da Lei nº 9.605/1998, buscando, inicialmente, ampliar a 

pena para as práticas listadas no caput (praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou 

mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos). E, ainda, 

buscava conferir sanção mais gravosa aos estabelecimentos comerciais ou rurais que 

concorressem para a prática dos crimes elencados no art. 32, a exemplo de multa de 01 a 

40 salários-mínimos, interdição parcial ou total, suspensão ou cancelamento da licença 

ambiental (BRASIL, 2019). 

Em sua justificativa o autor do Projeto de Lei ressaltou que vários são os 

episódios narrados pelos mais diversos meios de comunicação acerca de maus tratos a 

animais, citando caso ocorrido no supermercado Carrefour, em Osasco-SP, em 

novembro de 2018, quando um cão foi espancado e envenenado por um segurança do 

estabelecimento (BRASIL, 2019). 

Enfatizou o autor do Projeto de Lei, ainda, que apesar da gravidade do crime de 

maus tratos, e da sua reiterada prática, com ampla visibilidade, nos termos da Lei nº 

9.605/1998 era considerado delito de menor potencial ofensivo, apenado com de 

detenção de três meses a um ano, e multa (BRASIL 2019). 

Acrescentou o autor da proposição legislativa, ainda, que por ser considerado 

delito de menor potencial ofensivo, o ordenamento jurídico reconhece a menor 

gravidade do crime, sendo necessária uma punição mais rígida, com a pena de reclusão 

que, por exemplo, poderá ser cumprida em regime fechado, o que não ocorre com a 

pena de detenção (BRASIL, 2019). 

No curso da tramitação, porém, o Projeto de Lei recebeu substitutivo, que 

alterou o texto original proposto pelo seu autor. Logo, as alterações legislativas ficaram 

restritas ao § 1º-A, incluído pela Lei nº 14.064/2020, o que leva a perceber que apenas 

em se tratando de maus tratos contra cães e gatos é que será o agente apenado com 

reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição de guarda. Para os demais casos, 

permanece a detenção de três meses a um ano, e multa, salvo se ocorrer a morte do 

animal, quando a pena será então aumentada de um sexto, a teor do que dispõe o § 2º, 

do art. 32, da Lei nº 9.605/1998 (BRASIL, 1998). 

Ocorre que muito se questiona acerca da efetividade do Direito Penal em 
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algumas searas, a exemplo do Direito Ambiental, embora não se ignore, em nenhum 

momento, as consequências maléficas dos maus tratos contra animais, domésticos ou 

não, e a necessidade de medidas punitivas. Porém, o viés preventivo também ganha 

relevo, com a maior conscientização das pessoas.  

Outrossim, não se pode ignorar que com o advento da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, outorgou-se aos brasileiros o direito ao meio ambiente 

equilibrado, tendo em vista sua essencialidade para a qualidade de vida de todos. Trata-

se de uma visão integrativa do meio ambiente considerado uma totalidade complexa 

formada por elementos fisiológicos, biológicos e antropológicos cujo equilíbrio depende 

do respeito às suas múltiplas interações. 

Dentre os sustentáculos do Estado de Direito Ambiental elencados pela doutrina 

encontra-se o “estímulo a formação da consciência ambiental” considerada esta 

indispensável para a participação pública nos processos ambientalmente relevantes 

(LEITE; FERREIRA, 2012, p. 24). 

Como sabido, o Estado de Direito surge em um contexto em que a burguesia 

havia recém sido instalada no poder e para quem era interessante uma legalidade 

destinada a garantir determinados valores e direitos – tidos como naturais – que 

assegurassem o seu livre desenvolvimento (GARCÍA-PELAYO apud MENDES et al, 

2009). 

Uma vez detentora do poder econômico, a classe burguesa tratou logo de 

dominar o poder político, transformando, então, o Estado e o Direito em instrumentos 

de legitimação de sua ideologia liberal (MENDES et al, 2009). 

Contudo, o Estado de Direito com sua lógica individualista e liberal não 

conseguiu garantir a realização e a proteção dos direitos e das liberdades de todos, pois 

a defesa da liberdade e da segurança jurídica era muito mais eficaz do que a defesa da 

igualdade e da propriedade privada no seu viés material (MENDES et al, 2009). 

Como bem destacado por Morim e Kern (2011), progressivamente foi-se dando 

conta, em especial a partir dos anos oitenta que, além da não concretização dos direitos 

sociais, econômicos e políticos reconhecidamente postos, o modelo de desenvolvimento 

tecnológico e industrial adotado pelo mundo ocidental causava degradações e poluições 
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múltiplas no meio ambiente. 

Nesse sentido, Nunes Júnior (2005) fala em uma crise ambiental que não é só 

inerente aos aspectos físicos, biológicos e químicos do meio ambiente planetário. É 

mais do que isso, afirma. É uma crise de valores, cultural e espiritual, que atravessa a 

civilização contemporânea. 

Para tentar resolver a questão do desgaste ambiental, Nunes Junior (2005) afirma 

que se tem promovido a repartição das responsabilidades entre sociedade e Estado. Os 

cidadãos passam a conviver com a obrigação de adotar uma postura ativa no sentido de 

proteger o ambiente no qual estão inseridos; passam a ter que se organizar socialmente 

para buscar alternativas que melhorem a qualidade de vida e, por consequência, 

mantenham o meio ambiente equilibrado. 

Este “novo Estado”, denominado pela doutrina como Estado de Direito 

Ambiental, é, na realidade, uma construção teórica voltada para o mundo real como algo 

a ser concretizado, a ser realizado. Sua importância reside no fato de ser uma construção 

teórica complexa e, no mérito, por apresentar uma proposta “de exploração de outras 

possibilidades que se apartam da realidade para compor novas combinações daquilo que 

existe” (LEITE, 2012, p. 175). 

Leite (2012, p. 178), por exemplo, afirma que a definição dos pressupostos de 

um Estado de Direito Ambiental institui “parâmetros” a serem atingidos pelos 

responsáveis (Poder Público e sociedade) os quais, uma vez postos, geram 

debates/estudos sobre como se aproximar de uma possível concretização do Estado de 

Direito Ambiental. 

Ganha relevo, nesse cenário, a noção de educação ambiental, pois parte-se do 

pressuposto de que são necessárias medidas para garantir um nível de promoção 

adequado, focado na dimensão preventiva. Logo, cabe ao Estado estimular a formação 

da consciência ambiental, a fim de viabilizar o exercício da responsabilidade 

compartilhada e a participação pública nos processos ambientalmente relevantes, uma 

vez que a construção de novos conhecimentos, fundamentados na complexidade do 

meio ambiente, permitirá o surgimento de ideias e pensamentos que reconheçam o valor 

intrínseco do meio ambiente (LEITE, 2012). 
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Nesse viés, o Estado de Direito Ambiental é concebido por Leite (2012, p. 180) 

como “um conceito de cunho teórico-abstrato que abarca elementos jurídicos, sociais e 

políticos na busca de uma situação favorável à plena satisfação da dignidade humana e 

harmonia dos ecossistemas”. 

Entende-se, assim, que o Estado de Direito Ambiental é por um lado uma 

abstração à espera do seu devir, que por intentar, em última análise, ampliar e melhorar 

as formas de proteção do meio ambiente, está em permanente construção, identificando-

se carências, incompreensões e até mesmo desacertos, tudo com o intuito de aperfeiçoar 

seu conteúdo e, em consequência, aproximar-se cada vez mais de sua concretização. Por 

outro lado, serve desde já como referência teórica para aqueles que motivados pela 

esperança de um mundo melhor, utilizam-se de seus postulados nos casos concretos do 

dia-dia. 

De acordo com Canotilho (2004), o estabelecimento de nova relação com a 

natureza representa o ponto de partida para a construção do Estado de Direito 

Ambiental que no seu entender é um conceito cujos fundamentos incidem sobre 

preceitos constitucionais, democráticos, sociais e ambientais. 

Como visto, a construção deste Estado exige participação ativa dos cidadãos nos 

processos ambientalmente relevantes, na discussão do conceito de meio ambiente, nos 

processos administrativos ambientais, enfim, na preservação e proteção do meio 

ambiente, seja no âmbito jurídico por meio de instrumentos jurisdicionais postos à 

disposição do cidadão, tais como ações civis públicas, mandados de segurança 

coletivos, ações diretas de inconstitucionalidade ou no âmbito social. 

Entende-se, contudo, que esta participação só se concretiza na medida em que os 

cidadãos têm acesso a informações sobre o meio ambiente e consciência da importância 

da preservação e conservação da natureza. Nesse sentido, Milaré (2013, p. 276) destaca 

que “cidadãos com acesso à informação têm melhores condições de atuar sobre a 

sociedade, de articular mais eficazmente desejos e ideais e de tomar parte ativa nas 

decisões que lhes interessem diretamente”. 

Deve-se lembrar que o primeiro passo para se ter consciência ambiental é 

efetivamente promover a educação. Isso porque a educação permite o compartilhamento 

de informação, amplia o conhecimento, permite a criação de ideias e de projetos 
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voltados à preservação do meio ambiente, discute conceitos, possibilita o debate, 

identifica problemas e encontra soluções, capacita o indivíduo para a participação e para 

o diálogo, enfim, viabiliza o exercício pleno da cidadania ambiental como se verá a 

seguir. 

De acordo com Carvalho (2014), a educação popular é um pré-requisito para a 

expansão de outros direitos, pois é a partir dela que se conhece o direito à saúde, os 

direitos trabalhistas, o direito ao meio ambiente equilibrado para, em consequência, 

lutar por ele. Por isso que para Carvalho (2014, p. 11), “a ausência de uma população 

educada tem sido sempre um dos principais obstáculos à construção da cidadania civil e 

política”. 

Carvalho (2014) enfatiza, também, que a organização da sociedade é um outro 

caminho para estimular a cidadania no País, pois a história brasileira, marcada pela 

escravidão, pelo populismo e pela ditadura, reforçou entre os brasileiros a ideia da 

supremacia do Estado no seu viés clientelista e corporativo. Se há algo importante a 

fazer em termos de consolidação democrática é, portanto, reforçar a organização da 

sociedade para dar embasamento social ao político, isto é, para democratizar o poder. 

A noção de participação popular no Estado de Direito Ambiental é ampliada por 

Nunes Junior (2005) o qual afirma que o direito ao meio ambiente saudável, por ser 

integrante do rol de direitos fundamentais de terceira geração, consiste, na realidade, em 

um direito-dever, pois o indivíduo ao mesmo tempo em que o titulariza, deve preservá-

lo e defendê-lo como tal, em nível administrativo e judicial. 

De acordo com Leite e Ferreira (2012), a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 foi o primeiro dos diplomas constitucionais brasileiros a versar 

expressamente sobre o meio ambiente, dispensando à matéria um tratamento amplo e 

diferenciado. Por meio de um capítulo especificamente dedicado ao tema, o constituinte 

definiu o que viria a se tornar o núcleo normativo do Direito Ambiental brasileiro. 

No entender de Benjamin (2012, p. 110), a Constituição Federal inaugurou um 

novo marco regulatório do meio ambiente, recepcionando-o como um sistema, e não 

como um conjunto fragmentário de elementos, agora na forma de uma ordem pública 

ambiental constitucionalizada. 
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De acordo com Fiorillo (2009) através da educação ambiental, buscou-se trazer 

consciência ecológica ao povo, titular do direito do ambiente, permitindo assim a 

efetivação do princípio da participação na salvaguarda desse direito. 

Em meio a esse cenário é que se percebe a necessidade de fomentar a educação 

ambiental no que tange os maus tratos de animais. Não basta apenas fomentar medidas 

penais, agravar as sanções, se não houver uma mudança de consciência.  

Porém, o que se percebe é que nem o Projeto de Lei nº 1.095, de 2019, em sua 

proposta original, nem a Lei nº 14064/2020 preocuparam-se com o viés preventivo. 

Houve tão somente a ampliação da pena para casos de maus tratos de animais 

domésticos, mormente gatos e cães, sem qualquer determinação de que o Estado, por 

exemplo, implemente políticas públicas nas escolas ou comunidades, para maior 

conscientização da sociedade. 

Segundo Carvalho e Canavese (2013, p. 03), “a educação ambiental é 

fundamental para a conscientização das pessoas em relação ao mundo em que vivem 

para que possam respeitar cada vez mais o meio ambiente”, o que inclui a proteção aos 

animais, de todas as espécies, e o reconhecimento de que a coexistência pacífica e 

harmoniosa é imprescindível para o desenvolvimento sustentável. 

Lembram os autores supracitados, ainda, que o art. 2º, da Lei nº 9.795/1999 

dispõe que a educação ambiental é componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do processo 

educacional (CARVALHO; CANAVESE, 2013). 

Na mesma senda leciona Tinoco (2018), ao reconhecer que a guarda responsável 

de animais clama medidas de educação ambiental, pois programas eficientes 

colaborariam para o menor número de animais abandonados, por exemplo. E ressalta a 

importância dos Municípios averiguarem as necessidades locais, para efetivas ações 

preventivas. 

Em que pese a relevância da educação ambiental, o que se percebe é inclusive a 

escassez de estudos específicos, principalmente na seara jurídica, o que reforça a 

necessidade de se discutir a questão e, principalmente, implementar políticas públicas 

de educação ambiental para conscientização da sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscou-se compreender, ao longo do presente estudo, a importância da educação 

ambiental como ferramenta ao combate de maus tratos de animais, ressaltando a 

necessidade de maior conscientização da sociedade, ou seja, de medidas preventivas. 

Constatou-se que apesar da relevância do tema, mormente os maus tratos aos 

animais, a questão ainda é mitigada, pois são escassos os estudos sobre o tema. E, 

embora o legislador tenha demonstrado, recentemente, a preocupação com os maus 

tratos de animais domésticos, em especial cães e gatos, se limitou a estabelecer medidas 

penais mais gravosas, nada tratando acerca da educação ambiental. 

Não obstante, a consciência de que os recursos naturais são finitos, de que o 

sadio desenvolvimento das presentes e futuras gerações clama uma relação harmoniosa 

entre homem e meio ambiente, as medidas de conscientização ainda são escassas. 

Nesse cenário é que a atuação do Estado ganha relevância, por meio da 

implementação de políticas públicas para o enfrentamento dos maus tratos, 

conscientizando a sociedade das consequências maléficas e da violação de direitos dos 

animais quando se abandona, mutila, ou adota-se qualquer outra prática que 

compromete o bem-estar dos animais. 

Com isso, ratifica-se a importância de a educação ambiental ser promovida 

como medida para formar cidadãos conscientes, garantindo-se a preservação das 

espécies aqui conviventes, a partir de uma perspectiva preventiva dos danos e desastres 

ambientais. 

Pelo exposto, percebe-se que a promoção da educação ambiental é um 

mecanismo eficaz na prevenção de problemas de ambientais; estimula o pensamento 

crítico e reflexivo; estimula a participação pública nos processos ambientalmente 

relevantes; pode provocar um sentimento de pertença aos moradores de determinada 

comunidade e, por fim, viabiliza a construção de uma nova ordem ambiental. 
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RESUMO: 

Os fatores subjetivos associados ao ciclo de violência intrafamiliar podem aparecer 

durante todo o processo do desenvolvimento cognitivo, comportamental e psicológico 

em crianças e adolescentes que passam por experiências de violência em seu processo 

de educação parental. Assim, os objetivos principais deste estudo foram compreender e 

analisar os fatores subjetivos associados à violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes e está dividido em duas partes. Nesta primeira parte, abordaremos o 

referencial teórico. Trata-se de uma pesquisa documental que aborda estes fatores sob 

uma perspectiva sistêmica, apresentando a historicidade da construção deste tipo de 

violência e dos seus aspectos socioculturais. Deste modo foi realizada uma análise sob o 

olhar da teoria Boweniana com ênfase na infância e adolescência, de duas obras 

cinematográficas, os filmes “Preciosa: uma história de esperança” e “Boyhood: da 

infância à juventude”. Após eleitas as categorias de análise fílmica, como, violência 

sexual, física, psicológica e negligência, os resultados sugeriram que a violência 

intrafamiliar apresenta um potencial significativo para acarretar danos biopsicossociais 

à vida de crianças e adolescentes. A discussão do tema torna-se um dispositivo potente 

na medida em que se amplia a compreensão do mesmo, incluindo a escola, a família e a 

sociedade nos diálogos. Conclui-se que a violência intrafamiliar, constitui-se um 

problema de saúde pública e que a ruptura do seu ciclo é um caminho possível, através 

do qual, crianças e adolescentes em contínuo processo de amadurecimento, podem 

alcançar um nível de autonomia suficiente para a construção de uma vida mais saudável, 

considerando o potencial, as dificuldades e a singularidade do indivíduo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Violência Intrafamiliar. Infância. Adolescência. Família. 

Fatores Subjetivos. 
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Os fatores subjetivos associados ao ciclo de violência intrafamiliar podem 

aparecer durante todo o processo do desenvolvimento cognitivo, comportamental e 

psicológico de crianças e adolescentes que passam por experiências de violência em seu 

modelo de educação parental. Malta et al. (2017) apontam que o sofrimento 

desencadeado pela violência intrafamiliar sofrida na infância, traz danos físicos, sociais 

e psíquicos profundos à existência do indivíduo. 

O fenômeno da violência é complexo, constitui-se por múltiplas causalidades, 

construídas histórica e socialmente, necessitando ser visto de modo que englobe toda a 

dinâmica envolvida no processo. (MISAKA, 2014)  

Compreendemos como violência, um ato que faz o uso da força física ou do 

poder de modo efetivo ou em forma de ameaças. Este ato pode ser contra si próprio, 

contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que possa ocasionar em 

traumas físicos, psicológicos e até a morte. (World Health Organization - WHO, 2002). 

No presente estudo optamos por fazer um recorte da realidade de crianças e 

adolescentes vítimas de violência intrafamiliar. Conforme Neves et al. (2010) afirmam:  

A violência contra crianças e adolescentes configura um processo 

endêmico e global que tem características e especificidades inerentes 

às diferentes culturas e aspectos sociais. [...] há abuso do poder 

disciplinador e coercitivo dos pais ou responsáveis, além da completa 

expropriação [...] comprometendo significativamente o 

desenvolvimento afetivo. (NEVES, et al., 2010). 

As violências contra crianças e adolescentes abrangem os maus-tratos físicos e 

emocionais, o abuso sexual e a negligência, e são considerados problemas de saúde 

pública e violação dos direitos humanos, acarretando graves consequências nos âmbitos 

individual e social. (OPAS/OMS BRASIL, 2017). 

Segundo Araújo (2002), os atos violentos supracitados que acontecem no 

interior de grupos familiares, nomeadamente, violência intrafamiliar, trata-se da 

violência que ocorre no cotidiano de muitas crianças e adolescentes no seio da sua 

família, entre indivíduos unidos por laços de parentesco, convivendo ou não no mesmo 

domicílio.  

Em se tratando do universo familiar, conforme aponta o Ministério da Saúde 

(2010), um dos fatores que podem expor crianças e adolescentes à violência, são 

modelos de comunicação e convivência agressivas, baseados em humilhações e 
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punições físicas. Modelos vindos de gerações anteriores e que podem gerar prejuízos 

nas mais variadas dimensões (sociais, psicológicas, individuais, entre outras) ao 

desenvolvimento da criança e do adolescente ocasionados pela família, o primeiro grupo 

social destes indivíduos.  

O conceito de família é dinâmico, tem sido ampliado e se tornado objeto de 

estudo em virtude dos processos de transformação e transição que ocorreram ao longo 

dos séculos de desenvolvimento social e humano, que resultaram em mudanças na 

organização dos arranjos e configurações familiares. De acordo com Osório (2011, p. 

19): 

Família é uma unidade grupal na qual se desenvolvem três tipos de 

relações pessoais - aliança (casal), filiação (pais/filhos) e 

consanguinidade (irmãos) [...] desenvolveu através dos tempos 

funções diversificadas de transmissão de valores éticos, estéticos, 

religiosos e culturais. (OSÓRIO, 2011, p. 19). 

A existência de famílias compostas por pais e mães heterossexuais, 

homossexuais, monoparentais femininas ou masculinas, reconstituídas, com filhos, sem 

filhos, multigeracionais, entre muitas outras configurações familiares, são exemplos 

claros da diversidade existente de famílias, nos quais o modelo mononuclear (pai, mãe e 

filhos) é uma das variações. Esta realidade dificulta o consenso acerca do conceito de 

família entre os estudiosos, sociedade e instituições de modo geral (OLIVEIRA; 

MARINHO-ARAÚJO, 2010). 

Diante das concepções dos autores supracitados, compreende-se que as 

variações referentes ao conceito de família devem ser consideradas de acordo os 

diversos contextos, bem como atentar para os aspectos sociais, econômicos, culturais, 

respeitando a diversificação e formação dos grupos familiares. 

No tocante às variações das configurações familiares, percebemos a necessidade 

de fazer jus ao princípio da alteridade. Portanto, a pluralidade dos tipos de arranjos do 

sistema em questão deve ser reconhecida.  

  A partir desta pluralidade e formação dos grupos familiares, as relações são 

desenvolvidas em uma instituição, a família, que é a primeira instituição social, da qual 

crianças e adolescentes fazem parte. Cada sistema familiar apresenta seu modo de 

funcionamento que repercute na construção da estrutura psicológica destes indivíduos, 



 

  

 

174 

 

que dependem das figuras parentais nas instâncias emocional, física, psicológica, 

educacional, financeira, entre outras. Estas figuras representam grande influência na 

maneira pela qual, se darão as interações dessas crianças e os adolescentes com os 

outros dentro e fora do sistema familiar (ROSSET, 2016). 

  O modelo de interação aparece em todos os aspectos da pessoa ou do sistema. 

Para Rosset (2016), as interações podem apresentar repercussões no pensamento, no 

sentimento, na ação e especialmente nas relações interpessoais. Neste sentido, o 

processo de amadurecimento emocional envolve a aceitação dos limites humanos e o 

reconhecimento do devaneio de nos sentirmos o centro do universo. A família tende a 

alcançar um nível satisfatório de amadurecimento e aproximação, na medida em que 

conseguimos abrir mão do controle e posse, assim como entender que o grupo familiar 

não existe apenas para obtenção e satisfação de nossos desejos e necessidades.  

Bowen, figura importantíssima e pioneira no movimento da terapia familiar, 

ressalta em seus estudos desenvolvidos a partir da década de quarenta, no 

acompanhamento de famílias com membros esquizofrênicos, conforme citado por 

Nichols e Schwartz (2007), a existência de padrões de repetição que variavam entre 

ciclos de proximidade e separação. Posteriormente, Bowen descobriu que os mesmos 

ciclos estavam presentes nas famílias tidas como “normais”. 

A perspectiva teórica Boweniana descreve a família como uma rede 

multigeracional de relacionamentos que modela à influência recíproca entre 

proximidade e individualidade, por meio de seis conceitos, dos quais destacaremos dois, 

devido à relevância para o nosso estudo.  

Uma das concepções Bowenianas é a diferenciação do self, definida como a 

habilidade de pensar e refletir, não respondendo às pressões internas e externas, ainda 

que estas produzam ansiedade. A pessoa diferenciada reflete sobre as coisas e decide 

pelo que acredita, agindo, assim, em função dessas crenças. (NICHOLS; SCWARTZ, 

2007). 

A outra concepção de Bowen é relativa ao processo de transmissão 

multigeracional que está relacionado à ansiedade difundida de geração em geração. A 

teoria de Bowen, explica, então, além de o passado influenciar o presente: especifica o 

caminho ao longo do qual os processos emocionais são transmitidos através das 
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gerações. (NICHOLS; SCWARTZ, 2007). 

Perante a definição destes termos sistêmicos e das variadas concepções de 

família, bem como da multicausalidade do fenômeno da violência, compreendemos a 

conexão entre o adulto que reproduz a violência no presente com a criança ou 

adolescente ferido psiquicamente no passado em razão da violência intrafamiliar 

sofrida. 

A violência intrafamiliar, nesta concepção, ressoa e transborda ciclicamente nas 

novas gerações familiares. Visto que muitos indivíduos não alcançaram um nível de 

diferenciação do self capaz de oferecer suporte psíquico para desempenhar a função de 

acolher e cuidar de suas crianças e adolescentes. O efeito da repetição de vários tipos de 

violência como forma de solucionar problemas, incluindo o descontrole interno e 

externo em lidar com a ansiedade provocada por situações conflituosas, podem 

cronificar atos violentos na educação dos seus filhos. Assim, não pensam ou refletem 

sobre estes atos, agindo impetuosamente com suas crianças e adolescentes. (NICHOLS; 

SCHWARTZ, 2007). 

Crianças e adolescentes têm sido vítimas de violência intrafamiliar em todo o 

mundo. Segundo dados da Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), durante a 

infância, uma em cada quatro crianças sofre maus-tratos físicos, ao passo que uma em 

cada cinco meninas e um em cada treze meninos são vítimas de abuso sexual. Além 

disso, o homicídio é uma das cinco principais causas de morte de adolescentes do sexo 

masculino. (OPAS/OMS BRASIL, 2017).  

Embora, muitos casos de abuso contra crianças e adolescentes do sexo 

masculino aconteçam, estes são subnotificados ou não notificados e pouco discutidos 

por se tratar de um tabu em relação a esse tipo de violência com indivíduos do sexo 

masculino. Mas, em relação à faixa etária da ocorrência da violência sexual, Cerqueira 

(2017, p. 21) afirma: 

Do total de 20.085 estupros registrados no Sinan em 2014, em 12.676 

casos, os autores eram familiares ou conhecidos das vítimas [...]. 

Houve uma grande estabilidade na proporção de casos de estupro, 

segundo a idade da vítima, em que cerca de 70% das violências 

acometeram crianças e adolescentes. (CERQUEIRA, 2017, p. 21). 

A estabilidade na proporção de violência sexual entre meninos e meninas pode 
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ser decorrente do aumento das denúncias e notificações. No Brasil, em termos legais, o 

combate à violência intrafamiliar está fundamentado de acordo com Lei Federal nº 8069 

de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sendo 

utilizada neste estudo para fins de pesquisa, em seu artigo 4º afirma que: 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. (ECA, 2017, p.10 e 

11). 

No sentido de garantir medidas de proteção específicas contra a violência 

intrafamiliar em crianças e adolescentes, no dia 26 de junho de 2014 foi sancionado o 

Projeto de Lei da Câmara n° 58, conhecido como Lei da Palmada, atual Lei Menino 

Bernardo que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, para estabelecer o direito da criança e do adolescente de 

serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou 

degradante; e altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como altera a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para determinar a inclusão de conteúdos 

relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a 

criança e o adolescente nos currículos escolares, como temas transversais. (BRASIL, 

2014). 

Determina-se nesta que, as características e demandas próprias da criança e do 

adolescente devem ser respeitadas em seu processo de desenvolvimento e 

transformações físicas, psicológicas e sociais. 

Confirma-se, assim, que a infância e a adolescência são fases do 

desenvolvimento humano entrelaçadas por diversas transformações biopsicossociais e 

que necessitam de atenção, cuidado, proteção, ações preventivas de sofrimento psíquico 

e investimento afetivo daqueles que desempenham a função de genitores, cuidadores 

e/ou responsáveis. Sendo estes agentes os que podem contribuir para o desenvolvimento 

psíquico saudável e também podem ser promotores de adoecimento nas diferentes 

esferas da vida da criança e do adolescente. 

A temática da violência intrafamiliar pode ser vista diariamente no cotidiano 

social nos seus diferentes tipos de apresentação, desde a mídia televisiva, virtual, 
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conversas informais e, inclusive, podendo ser demonstradas em forma de artigos, 

pesquisas, campanhas de conscientização e, também ser expostas através da arte, como 

novelas, teatro, filmes de diferentes gêneros, seja drama, suspense, terror, policiais e 

comédias.  

Neste trabalho optamos por realizar uma análise documental de dois filmes 

selecionados a partir dos critérios de inclusão e exclusão deste estudo. Dedicamos 

ênfase ao gênero dramático pelo grau de semelhança ao contexto real desta 

problemática. Segundo Kempiska e Souza (2012), na atualidade, o termo “drama” na 

arte, refere-se ao que é oposto à comédia, parte das artes cênicas concebida sob a égide 

das tensões sociais ou individuais da humanidade, de caráter genuíno e relevante.  

Obras do gênero dramático visam à encenação, não há a presença de um 

narrador, os atos cênicos são constituídos de modo a envolver os espectadores por meio 

de cenas marcantes e objetivas, o mais próximo possível da realidade que se apresenta. 

Os filmes selecionados foram "Preciosa: uma história de esperança” e 

“Boyhood: da infância à juventude”, dramas que trazem à tona o tema de forma que se 

assemelha aos tipos de violência intrafamiliar que ocorrem na realidade, promovendo a 

reflexão sobre a questão central deste trabalho. 

Diante deste contexto, as questões voltadas para a violência intrafamiliar 

merecem maior atenção tanto dos meios acadêmicos, quanto das políticas públicas de 

saúde, haja vista que a temática é considerada um problema de saúde pública 

(OPAS/OMS BRASIL, 2017), sendo um modo de auxiliar na construção da 

conscientização de que a violência intrafamiliar é reproduzida em ciclos através das 

gerações familiares por décadas, tornando-se um fenômeno comum, habitual e 

pertencente à cultura familiar. Por isso, precisamos combater e buscar meios e 

estratégias para promover a ruptura do ciclo da violência intrafamiliar. 

Em virtude destes argumentos, surgiram os seguintes questionamentos: Quais 

são os fatores subjetivos associados ao ciclo de violência intrafamiliar em crianças e 

adolescentes, bem como, quais os impactos que esta realidade ocasiona ao 

desenvolvimento infanto-juvenil? O que leva à violência intrafamiliar? 

Neste sentido, os objetivos principais deste estudo foram compreender e analisar 
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os fatores subjetivos associados à violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, 

como também, identificar e entender os processos envolvidos na ruptura do ciclo dessa 

violência, a partir da análise dos filmes “Preciosa: uma história de esperança” e 

“Boyhood: da infância à juventude”. 

 

MÉTODO  

Este trabalho está dividido em duas partes, sendo a primeira, o referencial 

teórico e a segunda, análise de dados e considerações finais. 

Trata-se de um estudo com enfoque qualitativo, que conforme Minayo (2009) 

afirma, a pesquisa qualitativa encarrega-se de uma realidade que não pode ou não 

poderia ser quantificada, pois abrange o universo dos significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes.  

 

DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

A pesquisa documental foi escolhida para a construção deste estudo por se tratar 

de um trabalho desenvolvido a partir da utilização de fontes primárias, ou seja, 

documentos que ainda não receberam nenhum tipo de tratamento científico, conforme 

afirma Silva et al. (2009, p.3): 

A pesquisa documental, enquanto método de investigação da realidade 

social, não traz uma única concepção filosófica de pesquisa, pode ser 

utilizada tanto nas abordagens de natureza positivista como também 

naquelas de caráter compreensivo, com enfoque mais crítico. (SILVA 

et al., 2009, p.3) 

Mediante isto, optou-se por utilizar a abordagem de caráter compreensivo, que 

possibilita maior absorção e associação com a realidade presentificada no cotidiano a 

partir da realização de análise de cenas fílmicas, imagens, sons e conteúdos de caráter 

familiar, por se assemelhar e se basear na realidade de crianças e adolescentes. 

Realidade está ocultada por uma construção social que ainda nega, omite ou banaliza a 

existência de violências no contexto familiar.  

 Penafria (2009, p. 1) afirma que “analisar um filme é sinônimo de decompor 

esse mesmo filme”, ou seja, é discorrer e esmiuçar componentes como imagem e 

estrutura. Ainda segundo a autora: 
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A decomposição recorre, pois, a conceitos relativos à imagem (fazer 

uma descrição plástica dos planos no que diz respeito ao 

enquadramento, composição, ângulo...) ao som (por exemplo, off e in) 

e à estrutura do filme (planos, cenas, sequências). (PENAFRIA, 2009, 

p.1) 

A partir do detalhamento realizado pelo desmembramento das partes do filme, é 

possível explicar e propor uma interpretação, constituindo-se, portanto, uma análise 

dele. 

 

PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

O presente estudo realizou a coletas de dados online, tanto para revisão da 

literatura científica acerca da temática quanto para a pesquisa documental. A revisão da 

literatura foi realizada nas bases de dados da Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), Google Scholar e Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação (MEC), utilizando como 

descritores: “violência” AND “infância” AND “adolescência” AND “família” OR 

“intrafamiliar”. 

A pesquisa documental foi realizada através de plataforma online, 

especificamente as produções fílmicas foram selecionadas na plataforma de streaming 

media Youtube, devido à grande popularidade e acesso público. Para a busca e seleção 

dos filmes, foram usadas as seguintes palavras-chave: violência, família, intrafamiliar, 

crianças, adolescentes. Ao aplicar os filtros da referida plataforma, obteve-se sete filmes 

e vídeos. Utilizou-se os critérios utilizados para inclusão e exclusão dos filmes, 

conforme descritos no Quadro 1, referente aos critérios de inclusão e exclusão: 

 

 

Quadro 1 – Critérios de inclusão e exclusão 

 

Critérios de inclusão  Critérios de exclusão 

Presença do tema principal com o recorte 

na infância e adolescência 
 Presença do tema, sem recorte na infância e adolescência 

Filmes de gênero dramático  Outros gêneros fílmicos 

Filmes lançados nos últimos 10 anos  Filmes lançados há mais de 10 anos 
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Filmes que receberam grandes 

premiações cinematográficas 
 Obras sem indicação e premiações cinematográficas 

Presentes na plataforma de streaming: 

Youtube (maior acesso populacional) 
 Presentes em outras plataformas streaming: Telecine, 

Netflix, Amazon Prime, Fox, entre muitas outras (menor 

acesso populacional) 

 

Deste modo, aplicados os critérios de inclusão e exclusão, nossa seleção resultou 

em duas produções cinematográficas americanas. Outros gêneros de filme não foram 

eleitos para que este estudo não tomasse rumos para além do tema proposto. Desse 

modo, categorias alternativas como ficção, comédia, romance, tendem a um menor 

compromisso com a verossimilhança e a descrição da realidade e por não atender aos 

objetivos propostos neste trabalho ou envolver a temática proposta no presente estudo, 

que visa abordar os “Fatores subjetivos associados ao ciclo de violência intrafamiliar”, 

fundamentado pela Teoria Sistêmica. Assim, as duas obras selecionadas foram: 

a) “Preciosa: uma história de esperança” (2009): é uma obra que recebeu seis 

indicações ao Oscar 2010 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor 

Edição, Melhor Atriz (Sidibe), Melhor Atriz Coadjuvante (Mo'Nique) e Melhor Roteiro 

Adaptado, tendo vencido as duas últimas. Clarice "Preciosa" Jones (Gabourey Sidibe) é 

uma adolescente de 16 anos que sofre uma série de privações durante sua juventude. 

Violentada pelo pai (Rodney Jackson) e abusada pela mãe (Mo'Nique), ela cresce 

irritada e sem qualquer tipo de amor. O fato de ser pobre e gorda também não a ajuda 

nenhum pouco. Além disto, Preciosa tem um filho apelidado de "Mongo", por ser 

portador de síndrome de Down, que está sob os cuidados da avó materna. Quando 

engravida pela segunda vez, Preciosa é suspensa da escola. A sra. Lichtenstein (Nealla 

Gordon) consegue para ela uma escola alternativa, para que possa ajudá-la a melhor 

lidar com sua vida. Nesta escola, Preciosa encontra um espaço para fugir de sua 

existência traumática, se refugiando em sua imaginação. 

São filmes do gênero dramático e, embora a temática da violência intrafamiliar 

seja exposta nos diferentes gêneros fílmicos, neste, a violência intrafamiliar é central. 

Trata-se de dois personagens de gênero, raça e níveis sociais diferentes, por esta 

diferenciação pode-se abarcar maior identificação com o público, trazer os impactos 

subjetivos da vida dos personagens, podendo desta forma, destacar a violência no 
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contexto intrafamiliar nas formas mais sutis ou mais evidentes;  

b) “Boyhood: da infância à juventude” (2014): dirigido por Richard Linklater 

ganhou o Festival de Berlim 2014 de melhor direção. Teve o início das filmagens no 

ano de 2002. Ellar Coltrane, que interpreta o menino do título, tinha 7 anos quando o 

filme começou a ser filmado e 18 quando terminou. É um dos 11 filmes a receber um 

Metascore de 100, a maior pontuação possível que pode ser alcançada, a partir de 

críticos de cinema profissionais. Filmado ao longo de 12 anos, o longa-metragem conta 

a história de um casal de pais divorciados (Ethan Hawke e Patricia Arquette) que tenta 

criar seu filho Mason (Ellar Coltrane). A narrativa percorre a vida do menino durante 

um período de doze anos, da infância à juventude, e analisa sua relação com os pais 

conforme ele vai amadurecendo. 

A análise dos dados deste estudo e as considerações finais seguem na segunda 

parte. 
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CAPÍTULO XIII 

FATORES SUBJETIVOS ASSOCIADOS AO CICLO DE VIOLÊNCIA 

INTRAFAMILIAR: UMA PERSPECTIVA SISTÊMICA (PARTE II) 
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RESUMO: 

Os fatores subjetivos associados ao ciclo de violência intrafamiliar podem aparecer 

durante todo o processo do desenvolvimento cognitivo, comportamental e psicológico 

em crianças e adolescentes que passam por experiências de violência em seu processo 

de educação parental. Assim, os objetivos principais deste estudo foram compreender e 

analisar os fatores subjetivos associados à violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes. Se refere a segunda parte do texto que aborda as categorias de análise. 

Trata-se de uma pesquisa documental que aborda estes fatores sob uma perspectiva 

sistêmica, apresentando a historicidade da construção deste tipo de violência e dos seus 

aspectos socioculturais. Deste modo foi realizada uma análise sob o olhar da teoria 

Boweniana com ênfase na infância e adolescência, de duas obras cinematográficas, os 

filmes “Preciosa: uma história de esperança” e “Boyhood: da infância à juventude”. 

Após eleitas as categorias de análise fílmica, como, violência sexual, física, psicológica 

e negligência, os resultados sugeriram que a violência intrafamiliar apresenta um 

potencial significativo para acarretar danos biopsicossociais à vida de crianças e 

adolescentes. A discussão do tema torna-se um dispositivo potente na medida em que se 

amplia a compreensão do mesmo, incluindo a escola, a família e a sociedade nos 

diálogos. Conclui-se que a violência intrafamiliar, constitui-se um problema de saúde 

pública e que a ruptura do seu ciclo é um caminho possível, através do qual, crianças e 

adolescentes em contínuo processo de amadurecimento, podem alcançar um nível de 

autonomia suficiente para a construção de uma vida mais saudável, considerando o 

potencial, as dificuldades e a singularidade do indivíduo. 

PALAVRAS-CHAVE: Violência Intrafamiliar. Infância. Adolescência. Família. 

Fatores Subjetivos. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo trata-se da segunda parte do texto “Fatores subjetivos associados ao 

ciclo de violência intrafamiliar: uma perspectiva sistêmica”, onde constam a análise de 

dados e considerações finais. 

 

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Inicialmente assistimos aos filmes escolhidos, analisando-os como um todo, a 

fim de selecionar algumas cenas que retratam a violência em suas diferentes 

apresentações nas relações intrafamiliares, lançando olhar sobre as consequências e 

repercussões deste modelo de educação na vida de Clarice (Preciosa: uma história de 

esperança) e Mason (Boyhood: da infância à juventude), figuras protagonistas das obras. 

Buscou-se identificar de que forma se deu o processo de ressignificação para a ruptura 

de suas histórias de violência ao longo da vida dos mesmos. Deste modo, foram eleitas 

cinco principais categorias de análise para as obras cinematográficas descritas no 

Quadro 2 abaixo: 

 

QUADRO 2 - Categorias de análise fílmica 

Nº Tipo de 

violencia 
Descrição da 

cena do filme 

Preciosa 

Duração da 

cena 

 

Descrição da 

cena do Filme 

Boyhood  

Duração 

da cena 

01 Violência sexual: 

do silêncio a 

expressão da dor 

Preciosa 

encontra-se na 

cama e seu 

pai a violenta 

sexualmente, 

dizendo que a 

ama e que ela 

é melhor que 

a mãe. 

1’ 10” 
 

Não aparece - 

02 Violência física: 

muito além das 

cicatrizes do 

corpo 

 

Preciosa 

chega em casa 

pela primeira, 

após o parto 

do seu 

segundo filho, 

aparentemente 

tudo está em 

harmonia no 

3’ 7” Mason é agredido 

fisicamente pelo 

padrasto durante 

o jantar. O 

mesmo arremessa 

um copo de vidro 

contra o garoto e 

obriga seu filho 

biológico a 

 

4’ 
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lar, sua mãe 

pede para 

segurar o 

bebê, e, 

passados 

alguns 

minutos ela o 

joga no sofá e 

acerta a 

cabeça de 

Preciosa com 

um copo de 

vidro, avança 

com ímpeto 

contra a filha, 

que tenta se 

defender e 

luta com sua 

mãe. Em 

seguida 

Preciosa 

consegue 

pegar seu 

bebê e sai às 

pressas, 

termina 

caindo da 

escada, e é 

nesse 

momento em 

que sua mãe 

lhe atira a 

televisão, ela 

consegue 

desviar-se a 

tempo de 

evitar 

ferimentos 

mais sérios. 

Situação de 

extrema 

violência 

física. 

limpar os cacos 

de vidro do chão. 

Em outra cena é 

levado para 

cortar o cabelo 

contra a sua 

vontade.  

03 Violência 

psicológica: um 

fenômeno 

frequente e de 

difícil 

identificação 

A diretora da 

antiga escola 

de Preciosa da 

qual ela foi 

expulsa por 

ter 

engravidado 

pela segunda 

vez, foi à casa 

da 

adolescente 

tentar contato 

com sua mãe 

3' 15" No dia seguinte 

ao corte de 

cabelo, Mason 

não se sente bem 

para ir ao 

colégio. No 

entanto isso é 

desconsiderado. 

Não se tratava 

somente de algo 

físico, mas 

psíquico também. 

Mason gostava 

1' 40" 
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para discutir a 

educação da 

garota. Como 

não foi 

atendida, 

comunicou 

pelo porteiro 

eletrônico que 

Preciosa 

poderia 

frequentar 

uma escola 

alternativa, 

Preciosa 

demonstrou 

interesse e a 

diretora 

informou o 

endereço. A 

mãe de 

Preciosa 

reagiu com 

bastante fúria, 

pois não se 

agradou da 

visita e se 

dirigiu à filha 

com uma 

frigideira 

arremessando-

a contra a sua 

cabeça. 

Preciosa 

conseguiu se 

desviar, 

correu para o 

seu quarto e 

nesse 

momento sua 

mãe lhe grita 

e dirige várias 

agressões 

verbais. 

Preciosa 

escuta tudo 

em silêncio, e 

logo após é 

agredida 

fisicamente. 

do seu cabelo 

grande. 

 04 Negligência: 

vivências 

familiares 

comuns 

É o primeiro 

dia de aula de 

Preciosa na 

escola 

alternativa, 

pela manhã 

ele acorda e 

1' Não aparece - 
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ao procurar 

algo para 

comer não 

encontra nada 

e a mãe não se 

mobiliza para 

resolver. 

Preciosa 

segue para 

escola com 

fome. 

05 Ruptura do ciclo 

de violência: 

desafios e 

possibilidades 

 

Preciosa e sua 

mãe se 

encontram na 

presença da 

assistente 

social, e tem 

um diálogo, 

sua mãe lhe 

pede 

desculpas e 

diz que gosta 

dela, depois 

de algum 

tempo em 

silêncio, 

Preciosa 

responde que 

também gosta 

da mãe, mas a 

mesma não 

pode lhe 

prestar 

cuidados. Em 

seguida, 

ambas se 

despedem. 

3’ 10” A mãe de Mason 

chega em casa 

com uma amiga 

que veio lhe 

oferecer suporte 

para que ela 

conseguisse sair 

com segurança da 

casa, sem que seu 

marido não a 

machucasse, 

então ela chega 

em casa e grita 

por Mason e sua 

irmã, o padrasto 

não os deixa sair, 

os proíbe de dar 

sequer um passo, 

e os segura com 

força, porém, 

Mason e sua irmã 

conseguem 

escapar das mãos 

do mesmo e saem 

correndo 

desesperados em 

direção a sua 

mãe. Então, o 

padrasto de 

Mason tenta 

impedir que sua 

mulher vá 

embora, a 

ameaça e tenta 

agredi-la 

novamente, mas 

ela corre com 

seus filhos até o 

carro da amiga e 

vai embora às 

pressas. 

3’ 50” 
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Neste estudo, os objetivos principais foram compreender e analisar os fatores 

subjetivos associados à violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes e, 

especificamente identificar e entender os processos envolvidos na ruptura do ciclo dessa 

violência. Para isso, analisamos de acordo estes objetivos, os filmes “Preciosa: uma 

história de esperança” e “Boyhood: da infância à juventude”. 

     O filme “Preciosa: uma história de esperança”, aborda diversas formas de 

violência intrafamiliar que desencadearam vários impactos na vida da personagem 

principal, Clarice, referida neste estudo como Preciosa, o título do filme. A mesma é 

uma adolescente de 16 anos, que está inserida em um contexto de vulnerabilidade 

social, no qual sua mãe aparece em muitos momentos sendo autoritária e violenta com 

Preciosa, obrigando-a cozinhar e realizar sozinha os afazeres domésticos enquanto a 

mesma assiste televisão, o que demarca evidente exploração da adolescente nas tarefas 

domésticas.  

Em outros momentos a mãe é violenta com Preciosa, tanto física, quanto 

psicologicamente. Também apresenta negligência em relação a sua educação quando 

recomenda enfaticamente que a adolescente abandone a escola e conforme-se com o 

benefício financeiro do seguro social.  

Preciosa, neste contexto foi violentada sexualmente pelo pai desde a infância, a 

figura paterna aparece exclusivamente nos momentos do abuso sexual, mostrando-se 

ausente em todos os outros aspectos, como educação, fornecimento dos subsídios 

básicos para a sobrevivência, além de outros momentos comuns vivenciados pelas 

diversas famílias existentes no mundo como lazer e diversão. 

 A obra cinematográfica “Boyhood: da infância à juventude”, como o próprio 

título já deixa explícito, conta a história de Mason, personagem principal, dos cinco aos 

dezoito anos. Aborda o seu processo de desenvolvimento e as mudanças biopsíquicas 

vivenciadas por ele, ao mesmo tempo em que passa pela experiência do divórcio de seus 

pais que mantiveram uma relação conflituosa, na qual o mesmo ouvia várias discussões; 

enfrenta ainda a mudança de cidade, novo cônjuge da sua mãe, que era abusivo não 

somente com ela, mas com ele e sua irmã também. 

 Este filme aborda as mudanças decorrentes do ciclo vital do garoto e como o 

mesmo vai enfrentando-as ao longo do seu processo de desenvolvimento e consegue dá 
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continuidade em sua vida, concluindo o ensino médio, ingressando na faculdade e 

deixando a casa da sua família. 

 É um caso que mostra que é possível vivenciar um desenvolvimento 

razoavelmente saudável, apesar das violências vividas, desde que em condições 

adequadas, com suporte e acolhimento tanto familiar quanto de outras pessoas que 

funcionem como redes de apoio.  

O desenvolvimento razoavelmente saudável, já que não podemos afirmar que 

este ocorrerá de modo equivalente ao de uma criança que não se desenvolveu em um 

contexto de violência intrafamiliar, irá depender dos impactos que esta traz, como os 

traumas que desencadeiam, dos recursos que o sujeito tem ou pode desenvolver, bem 

como do afeto, cuidado que este precisa receber para que possa continuar se 

desenvolvendo de forma saudável e/ou menos danosa, mesmo com os sofrimentos 

vivenciados, que sem dúvidas deixam marcas psíquicas. (OSÓRIO, 2011) 

 Neste sentido, os seres humanos são caracteristicamente subjetivos e como tal, 

podem lidar de diferentes modos com as agruras da vida. Portanto, não é recomendado 

pensar no mesmo sob uma perspectiva única e determinista, pois deste modo 

reduziríamos as diversas possibilidades de seres que transcendem, justamente por 

possuírem características peculiares, como é o caso de Preciosa e Mason. 

  A seguir apresentaremos os resultados e discussão de acordo com as categorias 

de análise eleitas neste estudo: 

 

VIOLÊNCIA SEXUAL: DO SILÊNCIO A EXPRESSÃO DA DOR 

Aos três anos de idade, Preciosa sofre o primeiro ato de violência sexual 

perpetrado por seu pai, que perdura até sua adolescência, período que engravida do 

mesmo e contrai o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV/AIDS). A violência sexual, 

conforme descrito na categoria 1, do Quadro 2, é praticada pelo pai na presença de sua 

mãe, que nada fazia por acreditar que a garota permitia, por não demonstrar resistência 

física. No filme, não aparecem cenas de diálogo entre a genitora e Preciosa com relação 

ao abuso e a violência sexuais vividos pela adolescente. A forma pela qual sua mãe 

interpreta o comportamento de Preciosa frente a tais atos, pode ter relação com o modo 



 

  

 

191 

 

pelo qual esse assunto circula dentro do sistema familiar e como isso vem sendo 

transmitido desde a família de origem. 

 De acordo com Misaka (2014), a maioria dos casos de abuso e violência sexual 

é praticada dentro do domicílio e pelos próprios cuidadores. Meninas têm maior 

probabilidade de sofrer esse tipo de violência. O abuso sexual infanto-juvenil 

intrafamiliar cometido pelo pai provoca danos iminentes, visto que, simboliza a ruptura 

de expectativas legítimas dos filhos referentes ao genitor, referências de cuidado, 

carinho, proteção e amor. Uma criança de três anos, a idade que Preciosa começou a ser 

abusada sexualmente pelo pai, não tem maturação cognitiva suficiente para 

compreender o que é um abuso sexual ou mesmo submeter-se a tal ato, sobretudo 

quando este é praticado por uma figura parental, o genitor, que tem como uma das 

funções a proteção da menor. O desenvolvimento cognitivo, além do processo de 

amadurecimento neurobiológico, também sofre influência dos estímulos que os 

cuidadores oferecem à criança. Por sua vez, o contexto cultural interfere na maneira 

como os pais irão fomentá-los. (MISAKA, 2014; PAPALIA; FELDMAN, 2013) 

 A primeira filha de Preciosa, apelidada de “Mongo”, por ter Síndrome de Down 

reside com sua avó materna e só é recebida em casa quando o Serviço Social faz as 

visitas de rotina para manutenção do benefício social, ao qual Preciosa não tem acesso, 

pois sua mãe não permite. 

  Após a descoberta da segunda gravidez, Preciosa é chamada na diretoria da 

escola para ser comunicada que não poderá mais permanecer estudando naquele 

ambiente por estar grávida e é encaminhada para um colégio alternativo, ou seja uma 

escola designada para atender um público adolescente em situação de vulnerabilidade 

social. Neste novo contexto, ocorre seu processo de adaptação, a mesma se depara com 

outras garotas na mesma faixa etária e provenientes de um contexto social parecido com 

o seu.  

  Esse espaço de educação oferece os estímulos necessários para que as meninas 

possam expressar seus sentimentos e desejos. No início, Preciosa apresenta dificuldade 

em falar sobre si e sua família, pois nunca encontrou esta oportunidade e sempre foi 

interrompida pela mãe. A garota acreditava não ser boa o suficiente em nada e, por isso, 

deveria permanecer sempre em silêncio. No entanto, aos poucos foi se sentido 
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confortável naquele ambiente para se expressar:  

- “O amor nunca fez nada por mim, me machucou, me estuprou, me deixou 

doente.” (Preciosa) 

 Na fala de Preciosa percebemos que a adolescente internaliza o amor como algo 

danoso, que machuca e adoece. E isso tem relação direta com a forma pela qual as 

figuras parentais, nesse caso pai e mãe, demonstram e transmitem esse sentimento para 

os filhos. 

No filme Boyhood não aparecem cenas desse tipo de violência, o que nos 

convida a pensar sobre as questões de gênero envolvidas neste contexto. Um traço 

sócio-histórico do fenômeno da violência contra as mulheres. Em “O segundo sexo, a 

experiência vivida”, Simone de Beauvoir (1967) já falava sobre gênero quando 

escreveu: 

Somente na mediação de outrem pode constituir um indivíduo como 

um Outro [...] Entre meninas e meninos, o corpo é, primeiramente, a 

irradiação de uma subjetividade, o instrumento que efetua a 

compreensão do mundo [...] (BEAUVOIR, 1967, p. 9). 

Entendemos o “Outro”, de acordo com Beauvoir (1967), como a família que tem 

sua construção atravessada pelo social. Neste sentido, os homens são educados em 

famílias e sociedades, de modo a exercer formas de controle e poder sobre as mulheres, 

o que repercute nos dados de violência de gênero.  

A violência contra meninas pode ser interpretada, não apenas como uma 

violência de gênero, mas também de poder, como afirma Foucault (1979) em 

“Microfísica do Poder”: “[...] O fim era constituir, através da sexualidade infantil, 

tornada subitamente importante e misteriosa, uma rede de poder sobre a infância.”  

(FOUCAULT, 1979, p. 232) 

Portanto, a violência sexual apresentada no filme através da família de Preciosa, 

é uma realidade de milhares de meninas no mundo. Uma violência de gênero associada 

ao poder que a sociedade patriarcal confere aos homens e que leva a grande maioria das 

mulheres se tornarem vulneráveis nos mais diversos ambientes, principalmente o 

familiar.  

No contexto familiar, as meninas que sofrem a crueldade da violência sexual de 
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figuras masculinas (pai, padrasto, tio, irmão), têm o silêncio de sua dor como um dos 

maiores e mais significativos elementos de opressão e consequentemente de sofrimento 

psíquico. Preciosa, ao romper com este silêncio pode expressar sua dor e seguir no seu 

caminho de libertação desta violência. 

 

VIOLÊNCIA FÍSICA:MUITO ALÉM DAS CICATRIZES NO CORPO 

As cenas de violência física, descritas no Quadro 2 (categoria 2), estão presentes 

em ambos os filmes. Percebemos que em Preciosa aparecem várias cenas de violência 

física praticadas por sua genitora que lhe joga objetos pesados e/ou perfurocortantes, a 

empurra, inclusive, de uma escada sem considerar o fato de que estava carregando seu 

bebê no colo, bem como sua integridade física. 

É evidente o quanto a mãe de Preciosa não demonstra nenhuma ou rara 

expressão de afetividade, empatia e cuidado com a filha, tratando-a como um mero 

objeto de descarga de suas insatisfações, raiva e conflitos psíquicos. Esse 

comportamento da mãe persiste durante todo o filme e só chega ao fim quando Preciosa 

é incentivada pela escola alternativa, a falar sobre o que acontece em sua família. Em 

consequência disso, a mãe é convocada pela assistência social para conversar sobre essa 

questão. 

Neste sentido, percebe-se a importância do papel dos profissionais nas 

instituições, especialmente das assistentes sociais e dos psicólogos, nas intervenções 

junto aos indivíduos atendidos. Conforme Santos e Koshima et al., (2009, p. 29) 

ressaltam: 

A partir da década de 80, as transformações sociais e políticas em 

nosso país, marcadas pela agenda neoliberal e pelo progressivo 

processo de exclusão social desencadeado por ela, fizeram a 

Psicologia questionar se estava formando profissionais voltados para 

as reais necessidades da sociedade brasileira. [...] que passaram a 

levantar a bandeira do compromisso social da Psicologia. (SANTOS; 

KOSHIMA et al., 2009, p. 29)  

A Psicologia, assim como toda ciência humana necessita de constante 

reinvenção e inovação. Sobre este aspecto é de fundamental importância pensar na 

construção de políticas públicas com o olhar voltado para as reais necessidades do povo 

brasileiro, partindo da concepção de que toda prática psicológica deve estar 
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invariavelmente comprometida com a transformação social. (SANTOS; KOSHIMA et 

al., 2009) 

O psicólogo, visando dar conta das demandas atuais no seu trabalho, deve 

refletir constantemente sobre suas práticas, estando sempre disponível a repensar suas 

intervenções e elaborar outros fazeres, em todo o tempo respaldado por uma atitude 

científica, e devidamente provida de referenciais teóricos consistentes. (SANTOS; 

KOSHIMA et al., 2009) 

 Estando cientes do seu compromisso social, ético e profissional, os psicólogos, 

independente da área de atuação, precisam estar atentos às questões e fatores subjetivos 

ligados à violência. 

A presença dos psicólogos nas políticas públicas articula-se aos 

compromissos éticos e políticos da profissão com a construção de 

atuação profissional que contribua para assegurar direitos às pessoas e 

à coletividade [...]. Os contextos de desenvolvimento de crianças e 

adolescentes devem assegurar o direito a uma educação que promova 

sua condição de ser em formação [...] (CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 2009, p. 14). 

No filme Boyhood, a violência física é praticada pelo padrasto do garoto, que 

tem um comportamento autoritário e abusivo. Mason é agredido fisicamente durante um 

jantar na presença de toda a família. O padrasto arremessa um copo de vidro contra o 

garoto e obriga seu irmão de consideração, filho biológico de seu padrasto, a limpar os 

cacos ao chão. Em outra cena, o menino é levado para cortar o cabelo contra a sua 

vontade. 

    - “Assim vai ficar bem melhor. Você vai ficar parecendo um homem, ao invés 

de uma menina.” (Padrasto de Mason)  

  Ao falar com a mãe sobre sua insatisfação perante a atitude do padrasto, o 

menino diz: 

- “Ele nem perguntou, ele só cortou. O cabelo é meu. Eu tô parecendo um 

marciano.” (Mason) 

Essa forma de controle que pais/padrastos exercem sobre os filhos ainda carrega 

resquícios da Idade Média, período em que, de acordo com Áries (1975), ainda não 

existia, o conceito de infância e nem separação do mundo adulto e infantil. As crianças 

então eram tratadas como mini adultos.  
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 Na atualidade, a figura paterna ocupa, ainda, em nossa sociedade um lugar de 

autoridade e poder sobre os membros da família, relacionando-se com o conceito de 

família proposto por Osório (2011): 

A origem etimológica da palavra “família” nos remete ao vocábulo 

famulus, que significa “servo” ou “escravo”, sugerindo que 

primitivamente considerava-se a família como sendo o conjunto de 

escravos ou criados de uma mesma pessoa. (OSÓRIO, 2011, p. 17) 

Conclui-se que a violência física, dentre os diferentes tipos de violência, é a de 

mais fácil identificação, por deixar marcas visíveis nos corpos das vítimas, de modo que 

as crianças e adolescentes que sofrem a violência no seio familiar podem ser ajudados 

no ambiente escolar e outros ambientes por eles frequentados, por profissionais, amigos, 

pais de amigos, pessoas que compreendam a necessidade e responsabilidade social que 

cada cidadão tem no combate à violência infantil. 

 No entanto, como afirma Delanez (2012), as marcas da violência física vão 

muito além das cicatrizes no corpo, estas, podem trazer no futuro envolvimentos em 

relações abusivas com parceiros violentos, as quais, o indivíduo permanece em 

constantes e repetitivos ciclos de violência, seja como aquele que sofre ou faz o outro 

sofrer. 

 

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA: UM FENÔMENO FREQUENTE E DE DIFÍCIL 

IDENTIFICAÇÃO  

A violência psicológica, segundo o Caderno de Atenção Básica sobre violência 

intrafamiliar do Ministério da Saúde, compreende toda ação ou omissão que acarreta ou 

afeta negativamente à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento do indivíduo. 

(BRASIL, 2001). Conforme cenas descritas no Quadro 2 (categoria 3), a violência 

psicológica é percebida em muitas cenas de Preciosa, entre as quais sua mãe lhe profere 

adjetivos depreciativos como “gorda”, “vaca burra” e em falas como: 

- “Ninguém quer você!”  

- “Eu devia ter abortado você, sua vagabunda!”  

- “Você não vale nada! Eu soube no dia em que o médico botou você em minha 

mão." 
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- "Sabia que você não ia prestar pra nada." 

Os elementos que constitui a violência psicológica incluem ameaças, 

humilhações, chantagens, cobranças de comportamento, discriminação, exploração, 

crítica pelo desempenho sexual, proibição da pessoa sair de casa, provocando o 

isolamento de amigos e familiares, ou impedir que ela utilize o seu próprio dinheiro.  

Mesmo sendo frequente, a violência psicológica está entre as modalidades mais 

difíceis de ser identificadas, pode induzir a vítima a se sentir desvalorizada, sofrer de 

ansiedade e tornar-se mais suscetível a diferentes patologias, inclusive psicopatologias, 

sofrimento psíquico e emocional, bem como, podem levar a pessoa a provocar suicídio. 

(BRASIL, 2001), como podemos analisar nesta fala de Preciosa: 

  - “Às vezes eu queria estar morta.” (Preciosa) 

  Esta é uma fala recorrente proferida por Preciosa, sugerindo a presença de 

humor rebaixado e ideação suicida, conforme consta nas orientações do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2001). É notório, pela observação do comportamento da adolescente, 

o quanto ela apresenta uma condição de vulnerabilidade psíquica frente aos danos 

sofridos em sua rotina de vida e apresenta condutas agressivas na escola, o que se 

caracteriza como uma repetição do que é vivido em sua casa. 

  Esse tipo de violência vivenciado pela garota é enfrentado também na escola 

onde, a mesma sofre bullying por ser uma pessoa fora dos padrões de beleza impostos 

socialmente. Preciosa é considerada uma menina gorda, como dizem os americanos, 

“big” (em português, “grande”, mas no contexto social referido, “muito gorda”). A 

adolescente se percebe rejeitada e vilipendiada em todos os ambientes que frequenta, 

em seu domicílio que deveria um ambiente acolhedor, no qual poderia expressar seu 

sofrimento e angústia, ao contrário, enfrenta ainda mais violência, o que resulta em 

baixa autoestima, sentimento de inferioridade, queda no rendimento escolar, tristeza, 

entre outros impactos subjetivos. 

Na contemporaneidade, esta característica pode ser observada em nossa 

sociedade. Vivemos num contexto em que a estética corporal funciona como divisor 

social, ao tempo em que exclui os indivíduos que se encontram fora dos padrões sociais 

de beleza, e diariamente são vítimas de gordofobia. (FLOR, 2009) 
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Mas, então, a quem a criança ou o adolescente irá recorrer quando receber maus 

tratos ou tiver problemas fora do lar? Ser maltratada e negligenciada já fazia parte da 

rotina de Preciosa em seu domicílio. Ao sofrer qualquer tipo de intempérie em outros 

ambientes, a mesma não tinha sequer a consciência do quão inadequado eram estes atos, 

em certa instância, a violência já estava naturalizada em sua vida. 

Para Guimarães, Hochgraf et al., (2008) é no âmbito familiar que são adquiridos 

os valores morais e padrões de conduta, ainda que a criança e o adolescente passem a 

conviver em outros ambientes como escolas, parques, shoppings, entre outros, esses 

espaços somente poderão ter influência de risco na adolescência se no período da 

infância esses valores morais não foram adquiridos adequadamente.         

Em “Boyhood” em uma das cenas, há demonstração de que as violências física e 

psicológica podem ser simultâneas e ou interinfluenciáveis. Mason não se sente bem 

para ir ao colégio no dia seguinte, após ter sido obrigado a cortar o cabelo, no entanto 

sua vontade é desconsiderada pelos pais.  

Percebe-se que não se tratava somente de algo físico (aparência física) e sim, 

psíquico, devido à autoestima rebaixada e tristeza pela perda de um elemento do seu 

corpo (cabelo) sem seu consentimento, ou seja, sua vontade e sentimentos não eram 

respeitados, nem legitimados naquele contexto familiar. Mason gostava do seu cabelo 

grande e se sentia melhor daquela forma. O garoto relaciona sua aparência com o cabelo 

curto a um marciano, que no imaginário popular, seria um ser estranho e feio, do planeta 

Marte, um extraterrestre, conforme imagens retratadas pelas mídias. 

   Muitas vezes determinadas atitudes dos adultos frente às crianças são 

consideradas pequenas e sem impactos para as mesmas. Decisões impostas, sem diálogo 

para que a criança possa se expressar retiram o seu lugar de sujeito e de fala, 

comprometendo, dessa forma, o desenvolvimento das suas habilidades de se posicionar, 

apresentar e se pronunciar diante daquilo que não concorda.  

As mudanças de domicílio também são fatores que ocasionaram conflitos em 

Mason, visto que sempre estão associadas a eventos marcantes. Primeiramente foi no 

divórcio dos pais, depois a saída da casa da avó materna para morar na casa do padrasto 

e, posteriormente a casa de uma amiga da mãe, pois foi à única alternativa que ela 

conseguiu para proteger os filhos e se defender do autoritarismo e violência do ex-
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marido. Isso resultou na alteração da rotina do garoto, mudança de escola e afastamento 

dos amigos. Eventos que ocorreram sem o devido diálogo com o garoto que o levasse a 

compreender as razões dessas mudanças e consequentemente se tornou um evento 

traumático para o mesmo. 

Akel (2008) apresenta de forma enfática a ideia de filhos de pais separados 

podem não vivenciar este processo como algo traumático, dadas às condições 

adequadas, nas quais os pais dialoguem com a criança ou adolescente para que eles 

consigam na medida do possível compreender a situação de separação dos pais e 

mudanças de rotinas. Caso não se sintam aptos para tal, devido ao momento de 

conflitos, readaptações e ressignificações da separação, podem pedir a intervenção de 

um psicólogo, como um dos meios de tornar esta situação mais saudável para seu filho.  

A violência psicológica, embora descrita e discutida nos meios acadêmicos e 

profissionais da área da Psicologia, ainda é um fenômeno de identificação complexa, 

embora frequente, devido as suas variações e sutilezas, como podemos perceber no 

filme ‘Boyhood’, no qual as violências física e psicológica se sobrepõem, são 

simultâneas e interinfluenciáveis.  

Abranches e Assis (2011) afirmam que no desenvolvimento psicológico infantil, 

a violência psicológica pode causar sérios danos e distorções inseridas na percepção da 

criança ou adolescente sobre o mundo.  

Deste modo, os referidos autores destacaram cinco fatores parentais ‘tóxicos’ do 

ponto de vista psicológico à criança e adolescente, como um modo de auxiliar na 

identificação da violência psicológica em relação a crianças e adolescente: rejeição, ou 

seja, recusar-se a reconhecer a importância da criança ou adolescente e a legitimidade 

de suas necessidades; isolar ou separar estes indivíduos de experiências sociais comuns, 

impendido que os mesmos possam fazer amizades, e fazendo com que a criança acredite 

estar sozinha no mundo; aterrorizar a criança ou adolescente em ataques verbais, 

criando um clima de medo e terror; ignorar ou privar a criança de estimulação, 

reprimindo o desenvolvimento emocional e intelectual; e por fim e corromper a criança 

ou adolescente, quando o adulto conduz negativamente a socialização da criança, 

estimula e reforça o seu engajamento em atos antissociais.  

A violência psicológica representa um importante fator de risco para um 
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desenvolvimento e integração social adequada de crianças e adolescentes, embora seja 

frequentemente justificada pelos pais e agressores como modos de educar e corrigir 

comportamentos indesejáveis. 

 

NEGLIGÊNCIA: VIVÊNCIAS FAMILIARES COMUNS 

Situações que envolvem negligência, conforme cenas descritas na categoria 4, 

do Quadro 2, são comuns e vivenciadas por muitas crianças e adolescentes. A 

negligência aparece no filme “Preciosa”, quando a adolescente é deixada com fome por 

sua genitora, mesmo estando consciente de que a menina iria para escola e, 

independente disso, precisaria se alimentar. Essas ações colocam em risco à integridade 

física e psíquica da criança, o que poderá desencadear em danos ao seu 

desenvolvimento a curto e longo prazo. 

   Caracteriza-se negligência a omissão de atividades referentes aos cuidados 

físicos e emocionais necessários ao desenvolvimento infantil. São atos nos quais as 

responsabilidades dos pais/cuidadores para com a criança não são cumpridas, que vão 

desde as necessidades básicas aos processos de cuidado mais complexos, como 

afetuosidade, amorosidade, suporte emocional e uma educação livre de violências que 

possibilite o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente (DELANEZ, 2012). 

   A mãe de Preciosa não exerce nenhuma função laboral que garanta alguma 

renda própria, utiliza o benefício social da adolescente para fins individuais, deixando a 

filha privada de necessidades básicas, como alimentação. Conforme a cena do primeiro 

de aula de Preciosa na escola alternativa:  

 -“Mãe, eu estou com fome.” (Preciosa) 

Preciosa acorda e ao procurar algo para se alimentar percebe que não há nada na 

dispensa. No entanto, sua mãe não se mobiliza para resolver a situação. Preciosa segue 

para escola com fome e ao passar em uma lanchonete pede uma porção de coxas de 

frango, que lhe é servida. Ao receber o pedido, ela pede uma porção de salada para 

distrair a garçonete e sai correndo sem pagar pelo pedido. Naquele momento, foi a única 

estratégia que encontrou para saciar sua fome. Ela não cometeu este ato porque tinha 

alguma tendência para tal prática, mas, porque era vítima da negligência parental. 
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 A figura paterna de Preciosa, para além de extremamente violento, também é 

negligente, sendo ausente no seu processo de desenvolvimento, não prestando nenhum 

tipo de assistência à garota e posteriormente aos seus filhos com a mesma. 

 Muito embora na atualidade ainda perdure os conceitos que designam a mulher, 

como sendo mais qualificada para exercer o cuidado junto à prole, estudos demonstram 

a relevância da presença do pai na vida dos filhos assim como as repercussões negativas 

de sua ausência para o desenvolvimento infantil.  

A qualidade da presença paterna, ou sua ausência, a inapetência para dar apoio à 

esposa, o não envolvimento com as questões que inquietam a criança e/ ou o 

adolescente, são exemplos de como na contemporaneidade a figura paterna pode falhar 

em seu papel, afetando negativamente a vida dos seus filhos. (ELSA; ROSA, 2014) 

 O pai de Preciosa, além de ser ausente, o tempo que passou com a filha não foi 

de qualidade, neste período a estuprou, violentou, e a relação pai-filha do modo que se 

deu, ocasionou consequências graves e até mesmo irreparáveis na vida da adolescente. 

 Percebe-se que alguns tipos de violência intrafamiliar são predominantes no 

sexo feminino e variam de acordo com o contexto social, conforme os filmes retratam. 

Identificamos que a diferença de gênero, uma construção sociocultural, que interfere 

nos papéis desempenhados por homens e mulheres na sociedade também é um fator que 

corrobora para o fenômeno da violência.  

  Estas funções, além disso, se relacionam com o conceito de transmissão 

multigeracional desenvolvido por Bowen, e, embora venham sendo rompidas ao longo 

do processo de desenvolvimento humano, ainda aparecem nos modelos de educação 

parental em ambos os personagens. Apresentando ligação com os tipos de violência que 

meninas e meninos estão suscetíveis, como os filmes enfatizam, Preciosa vivencia 

muito mais tipos de violência intrafamiliar em comparação a Mason.   

Para o Ministério da Saúde (2010): 

Na infância, os aspectos relacionados à família são os principais 

responsáveis pela segurança e proteção da criança, evitando assim a 

exposição às situações de vulnerabilidades para a violência 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010, p. 21). 

Contudo é importante ressaltar, conforme o Ministério da Saúde (2010) que não 
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necessariamente a negligência está atrelada às circunstâncias de pobreza, podendo 

ocorrer em situações nas quais haja recursos razoáveis disponíveis para a família ou 

responsável. 

Falar sobre o contexto familiar a partir da perspectiva sistêmica é considerar que 

cada indivíduo deste sistema possui sua identidade que foi estruturada na relação 

familiar que, por sua vez, está imersa em uma dinâmica preexistente transmitida por 

gerações anteriores, inclusive os comportamentos que envolvem violência, que em 

muitas vezes, são repetições que ocorrem, inclusive de modo inconsciente. (BOTTON 

et al., 2015). 

Sendo assim, podemos afirmar que a negligência é um dos atos de violência no 

contexto familiar mais frequente e ainda não percebido como violência pelos pais, 

cuidadores ou responsáveis, por não configurar uma agressão física, mas há falha no 

processo de cuidado. 

 

RUPTURA DO CICLO DE VIOLÊNCIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES          

As cenas que representam a ruptura do ciclo da violência em ambos os filmes, 

estão descritas na categoria 5 do Quadro 2.  

A ruptura dos diversos tipos de violência intrafamiliar retratados no filme 

Preciosa ocorre ao final do drama, Preciosa reconhece seu amor por sua mãe, que lhe 

pede desculpas e diz que gosta da filha, mas compreende que não pode mais permanecer 

naquela condição de sofrimento e distanciamento de seus filhos. 

 - “Também gosto de você, mas você não pode cuidar de mim. Eu nunca soube 

quem você era até hoje.” (Preciosa) 

Isso ocorre após um longo período de sofrimento de violências, até que Preciosa 

desenvolve recursos que lhe proporcionam esta ruptura, com o auxílio da rede de apoio 

desenvolvida na escola alternativa e na assistência social, espaços que permitiram lugar 

de fala, livre de punição, para a adolescente, onde a mesma consegue fazer revelações 

de seu sofrimento. 

A partir deste diálogo com sua genitora, Preciosa, decide percorrer outros 

caminhos e traçar seu próprio projeto de vida, que era seguir com seus estudos e cuidar 
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de seus filhos. Fica notório que neste caso, especificamente, a ruptura do ciclo de 

violência está fortemente associada ao nível de diferenciação do self alcançado. Neste 

processo ela pôde contar com uma condição de proteção importantíssima, já 

supracitada, que foi uma rede apoio organizada, colocada por Rosa e Falke (2014) como 

um dos fatores com potencial de interromper a transmissão da violência.   

Casos de violência intrafamiliar são mantidos em segredo como no filme 

Preciosa, nas cenas em que a protagonista apresenta muita dificuldade em falar com a 

assistente social acerca da sua situação. Esta condição demonstra os estigmas 

socialmente ligados à vergonha, culpa, medo, dentre outros sentimentos, levando essas 

situações de violência intrafamiliar a permanecer sob sigilo para manter a reputação da 

família, o que corrobora para o aumento e continuidade do sofrimento psíquico de quem 

sofre com tais atos e, muitas das vezes, sente-se obrigado a manter silêncio para 

preservar o sistema familiar, ou mesmo devido ao fato da vítima não se dar conta que 

está sofrendo violência.  

O segredo pode ser entendido como o não dito ou interdito que priva um ou mais 

membros de ter acesso a informações que lhes são concernentes e interferem no 

dinamismo familiar. Exerce uma função dentro do sistema de manter, por exemplo, a 

homeostase, tendo potencial de ser prejudicial e resultar no surgimento de sintomas 

degradantes ao desenvolvimento saudável. (CAVALHIERI et al., 2017) 

A manutenção do segredo ocorre, também, por meio de ameaças, caso ocorra a 

revelação, que em muitos casos, só ocorre quando um terceiro (escola, amigos próximos 

da família, entre outros) percebe através das mudanças de comportamento da criança ou 

adolescente como, isolamento, tristeza, medo, desenhos com órgãos sexuais, 

reatividade, automutilação, impulsividade, ideação suicida, uso de substâncias como 

álcool e drogas etc. Havendo presença, ainda, de declínio no rendimento escolar, como 

no caso de Preciosa. 

 Já no caso de Mason, sua mãe chega em casa com uma amiga que veio lhe 

oferecer suporte para que ela conseguisse sair com segurança da casa, sem que seu 

marido não à machucasse, então ela chega em casa e grita por Mason e sua irmã, o 

padrasto não os deixa sair, os proíbe de dar sequer um passo, e os segura com força, 

porém, Mason e sua irmã conseguem escapar das mãos do padrasto e saem correndo, 
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desesperados em direção a sua mãe, então o padrasto de Mason tenta impedir que sua 

mulher vá embora, a ameaça e tenta agredi-la novamente, mas ela corre com seus filhos 

até o carro da amiga e vai embora às pressas. Alguns dias depois a mãe de Mason se 

divorcia, de modo que nem ela, nem seus filhos tiveram mais vivências de violência 

intrafamiliar, neste caso, o início da ruptura do ciclo de violência dependeu diretamente 

da mãe de Mason, considerando o fato de que ele e a irmã eram menores de idade e 

dependiam de seus cuidadores em todas as instâncias.  

Contudo, é possível, como ambas as obras expõem, alcançar uma diferenciação 

do self que promova uma melhoria na qualidade de vida dos indivíduos. A 

diferenciação do self, que de acordo com a escola intergeracional de Bowen, acontece 

quando o indivíduo alcança um nível de autonomia suficiente para assumir seu papel e 

se posicionar diante dos padrões e crenças familiares. (NICHOLS; SCHWARTZ, 2007) 

  As autoras Rosa e Falke (2011) postulam que crianças vítimas de violência na 

infância, podem vir a ter experiências parecidas na fase adulta, bem como apontam 

como fatores de risco para a perpetuação da violência: o abandono materno, o abuso de 

substâncias psicoativas por parte dos pais/cuidadores, e contínua exposição de 

comportamentos violentos no seio familiar. Entretanto, existem também os fatores de 

proteção, a saber: a existência de modelos amorosos saudáveis, tratamento psicoterápico 

e rede de apoio bem constituída. Tais fatores têm potencial de interpor a difusão da 

violência e auxiliar na construção do processo de quebra deste ciclo. 

   A trajetória de Mason também conta com a presença de violências semelhantes 

às de Preciosa, algumas explícitas e outras sutis e até mesmo convencionadas 

socialmente como necessárias. Porém, é notório que o fato de Mason pertencer a uma 

classe social mais favorecida, ser um garoto de classe média, branco, com acesso a boas 

escolas e uma excelente inserção na educação formal, tendo cuidadores que sempre o 

influenciaram e subsidiaram o foco nos estudos e supriram invariavelmente todas as 

suas necessidades básicas, estando o mesmo numa posição socialmente privilegiada.  

   Contudo, é possível perceber como Mason pôde dispor de um fator também 

abordado por Rosa e Falke (2014) como fator de proteção que pode vir a corroborar 

com uma então ruptura na transmissão de violência, que vem a ser a presença de figuras 

amorosas saudáveis, sua mãe exerceu muito bem essa função. Afinal, durante todo o 
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percurso, ela sempre ofereceu suporte emocional, o tratando com afetuosidade, amor e 

abnegação, como também forneceu proteção ao mesmo da maneira que podia e, apesar 

dos conflitos vivenciados no âmbito familiar, ele estabeleceu uma relação de apego 

seguro com a figura materna, depois que sua mãe se separou de seu padrasto, o garoto 

Mason não mais vivenciou experiências de violência intrafamiliar. 

  Todavia, todo indivíduo necessita em certa medida alcançar a diferenciação do 

self, e isto, para além dos aspectos biopsicossociais, depende de recursos subjetivos. Há 

na fala de Mason a seguir, o recorte de um diálogo com sua namorada que demonstra 

este processo de diferenciação: 

- “... sei lá, não parece tudo meio absurdo? A faculdade... olha, eu curto a ideia 

está longe de casa, poder desenvolver novas habilidades; fotografia, eu só não sei se 

será uma experiência transformadora assim. É como um caminho traçado, já com seu 

nome e número, no entanto, não penso que isso seja a chave para o meu futuro, porque 

sei lá... Olha pra minha mãe, com diploma, um emprego legal, ela paga as contas, eu 

gosto muito dela, mas é que minha mãe é tão bagunçada quanto eu." (Mason) 

  Fica evidente na fala de Mason, a presença de questionamentos existenciais, 

sobre sua vida, seu futuro, sem desconsiderar e menosprezar suas semelhanças com a 

mãe, o jovem rapaz caminha para o autoconhecimento, no sentido de encontrar seu 

próprio caminho da felicidade, por considerar sua existência como singular, de modo 

que esses aspectos apontam para o início do processo de diferenciação do self, que não 

ocorre de forma linear e geralmente dura a vida inteira.  

  Diferentemente de Mason, Preciosa é uma menina preta de pele retinta e gorda, 

inserida em uma sociedade (americana), onde o racismo e a exclusão das pessoas fora 

do padrão de beleza são evidentes e cruéis, em um cenário de constantes desvantagens, 

sobretudo para pessoas pretas. Junto ao fato de que a mesma pertence a um nível social 

e econômico desfavorecido, sua família sobrevive de um benefício social do governo, 

único recurso financeiro para seu sustento. Provavelmente, em comparação a Mason, 

garoto, enfrentará maiores dificuldades para alcançar perspectivas socioeconômicas 

mais favoráveis. Pois, em virtude das desigualdades existentes, há obstáculos, que 

pessoas pertencentes aos grupos e classes sociais privilegiadas não enfrentam. 

Esse contexto está de acordo com o pensamento de Contini et al., (2002): 
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Nos jovens de classe menos favorecida, essa preocupação se acentua, 

chegando a um pessimismo exacerbado e a um sentimento de 

infelicidade por ter que enfrentar (comparativamente a outros jovens) 

tanto uma adolescência quanto um futuro muito pesado [...] já que 

desde muito cedo estão engajados na luta pela sobrevivência. 

(CONTINI et al., 2002, p. 64 e 65). 

  Corroborando com o fato de que as vivências das fases do ciclo vital humano 

são singulares e interligadas a questões de diferenças sociais, econômicas, culturais e 

raciais, bem como na relação com o sistema familiar.           

Tratando-se disso, considera-se ainda, de acordo com Magalhães (2010), que 

existe uma lealdade marcada entre os membros que se mantêm unidos às necessidades 

de seus ancestrais. Esta lealdade está relacionada aos mitos e segredos familiares 

transgeracionais.  

A compreensão desta lealdade tem ligação com o processo de diferenciação do 

self e a transmissão multigeracional descritos por Bowen. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante deste contexto, os fatores subjetivos associados à violência intrafamiliar 

contra crianças e adolescentes podem estar relacionados à baixa autoestima, queda no 

rendimento escolar, dificuldades inter-relacionais em diversos grupos, isolamento 

social, hetero e auto agressividade, uso e abuso de álcool e outras drogas, ou seja, 

manifestações comportamentais e psicológicas.  

A ruptura do ciclo desta violência em muitas das vezes, como demonstrado nos 

filmes, inicia-se em um membro, no caso, Preciosa e Mason e, este processo irá 

reverberar em todo o sistema familiar, visto que o mesmo será afetado de algum modo.  

E pode ocorrer através do estabelecimento de uma rede de apoio segura, na qual 

crianças e adolescentes possam ser acolhidos; acesso à informação perante o tema em 

linguagem acessível à faixa etária para facilitar à compreensão e despertar interesse; 

criação de espaços de fala; processo psicoterapêutico. 

É importante enfatizar a relevância da atuação do psicólogo nestes ambientes em 

virtude da necessidade de um profissional habilitado para prestar assistência psíquica 

frente a esta questão e outras que possam aparecer no decorrer do processo de ruptura 
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que não obedece a um caminho linear e depende de aspectos subjetivos infanto-juvenis, 

assim como da relação das crianças e adolescentes no contexto no qual estão inseridos. 

 As argumentações deste estudo não pretendem culpabilizar os pais e cuidadores, 

ou mesmo condenar os estilos parentais que se apresentam das mais variadas formas, o 

que visamos é salientar a importância de uma educação parental com ausência de 

violência intrafamiliar e, consequentemente, seus impactos no desenvolvimento 

saudável de seus filhos, para que os mesmos alcancem maior probabilidade de se 

tornarem adultos seguros e capazes de constituir suas famílias, se assim desejarem e 

estabelecerem relações que se organizem de modo funcional.  

Pela observação dos aspectos analisados, conclui-se que os impactos no 

desenvolvimento de crianças e adolescentes que vivenciam formas de violência em seu 

próprio lar são enormes e ocasionam danos tanto no desenvolvimento psicossocial 

quanto nas relações afetivas nos mais diversos ambientes aos quais estejam inseridos. 

Um ambiente carregado de autoritarismo, onde não se tem espaço para o diálogo 

e para a escuta desses sujeitos proporciona uma série de limitações como, medo, 

isolamento, ansiedade, reprodução de violência, crença de que esta é forma de 

expressão de educação e amor. 

Como meios de lidar com a problemática apresentada é possível elaborar 

estratégias psicológicas e atividades que viabilizem a interação com a sociedade a fim 

de auxiliar a construção de caminhos adequados para a promoção da ruptura do ciclo de 

violência intrafamiliar, em virtude do potencial que a mesma tem de prejudicar o 

desenvolvimento saudável infanto-juvenil. 

Atividades como: palestras, workshops, projetos envolvendo pais e filhos em 

escolas, instituições de educação pública e privada, entidades religiosas, eventos abertos 

ao público, que proporcionem a desconstrução da concepção e banalização de que a 

educação baseada na punição seja física, verbal ou psicológica é um modelo adequado 

de educar os filhos. As mídias sociais também podem ser contributivas para a 

abordagem do tema, visto que são comumente utilizadas por crianças e adolescentes e 

pela população em geral. 

Tais ações são meios preventivos do surgimento de transtornos mentais como 
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depressão, ansiedade e outros, além de comportamento suicida. 

Assim como caminhar para a ruptura da convenção social desta forma de 

educação estabelecida não só como necessária, mas como a única forma de formar 

cidadãos de bem, quando, em verdade, há maior probabilidade de que estas crianças e 

adolescentes tornem-se adultos que acreditam na violência como forma de solucionar 

problemas e dificuldades interrelacionais, reproduzindo, desse modo, toda violência 

vivenciada no seio familiar.  

Compreender a violência intrafamiliar como um fenômeno complexo, com 

diversos fatores associados e, decorrente de um processo histórico que necessita ser 

desconstruído, tem grande relevância para a construção e formação de redes de apoio 

com outras áreas de saber, visto que a atuação do psicólogo neste, assim como em 

variados contextos não pode acontecer de forma isolada. 

As redes de apoio podem ser os Conselhos Tutelares, Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) etc., todos estes existentes na rede brasileira de serviços 

públicos. Além da inclusão da escola e da própria família. 

Sendo assim, consideramos de fundamental importância ampliar essas 

discussões nas escolas, na sociedade de modo geral, para que o problema seja entendido 

de modo multifocal. 
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CAPÍTULO XIV 

FORTALECIMENTO DO VÍNCULO FAMÍLIA-IDOSO: POLÍTICAS, AÇÕES 

E DIFICULDADES NA ATUAÇÃO 

Ermano Batista da Costa53; Maria do Socorro da Costa Farias54;  

Elizabete Costa55; Silvana Dayse Brito de Araújo Costa56; 

Viviane Batista Silva57. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-14 

 

RESUMO: 

A atuação profissional com idosos apreende as origens, significados e possibilidades de 

enfrentamento das situações de vulnerabilidade vivenciadas por toda a família. Carece-

se fortalecer o vínculo entre as famílias e seus entes idosos. Este trabalho propôs-se a 

entender como se dá o vínculo entre o idoso e família no âmbito da Assistência Social, 

passando pela identificação das dificuldades profissionais em promover o vínculo 

família-idoso, enumeração das ações que formam o vínculo família-idoso e discussão da 

conjuntura atual mediante as políticas voltadas aos idosos e as famílias. As fontes 

pesquisadas foram livros e periódicos, bem como a legislação que direciona a conduta 

do Assistente Social. O suporte bibliográfico para esta pesquisa veio da internet, em 

especial de bases de dados como a SciELO, através da busca integrada usando os termos 

idoso e família, associando a vínculo e fortalecimento. A fundamentação que permeia o 

vínculo família-idoso apresentada fornece mais segurança ao Assistente Social quando 

em prática, e que a certeza das ações executadas resulta em reconhecimento 

profissional, por conseguinte, benefícios às famílias e aos seus idosos, fortalecidos pelo 

elo do amor social e espiritual que movem à vida. Em suma, os serviços precisam ser 

organizados e articulados, sendo esses aspectos fundamentais para atender às 

necessidades das famílias e garantir com eficiência uma estrutura de cuidado e proteção 

ao idoso. 

PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Família. Assistência Social. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho mostra um entendimento de como se dá o vínculo entre o idoso e a 

família e suas implicações, cujos desdobramentos lidam os profissionais no âmbito da 

Assistência Social, em especial o Assistente Social na questão da proteção social. O 
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roteiro segue problematizando a temática, justificando o motivo dela, mostrando os 

passos metodológicos. No desenvolvimento ocorre a revisão literária de assuntos que 

envolvem a relação família-idoso e posterior discussão. Por fim, tece uma conclusão a 

partir dos resultados da pesquisa. 

Idosos e famílias, são esses o público-alvo do presente trabalho. E qual seria o 

problema que move essa pesquisa? O termo que mais define a questão problema é o 

vínculo, o qual precisa ser fortalecido entre o idoso e a família. O termo “vínculo” é 

oriundo da palavra latina vincire (MEISTER, 2003) e diz respeito à importância dos 

vínculos para os seres humanos. Então, qual seria a função do profissional Assistente 

Social diante do fortalecimento do vínculo família-idoso? Qual instituição adequada 

para realizar as ações que efetivam tal benefício? 

Carece-se fortalecer o vínculo entre as famílias e seus entes idosos. O trabalho 

social com as famílias leva ao enfrentamento das situações de vulnerabilidade 

vivenciadas por toda a família, contribuindo para sua proteção de forma integral no 

âmbito do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) (BRASIL, 2009). 

Logo, este trabalho se propôs a entender como se dá o vínculo entre o idoso e 

família no âmbito da Assistência Social, bem como identificar as dificuldades 

profissionais em promover o vínculo família-idoso, enumerar as principais ações que 

formam o vínculo família-idoso, explicitar a situação das famílias perante a condição 

idosa, discutir a conjuntura atual mediante as políticas voltadas aos idosos e as famílias. 

A escolha deste tema justifica-se também pela necessidade de analisar como a 

fragilidade e o rompimento dos vínculos familiares com o idoso contribuem para 

diminuir a qualidade de vida deste, e consequentemente daqueles.  

Neste sentido, dentre as queixas mais frequentes de violação de direitos dos 

idosos, segundo Silva (2001), estão o descuido familiar, a ausência de relacionamentos 

familiares harmoniosos e a falta de um cuidador. Esses assuntos merecem ser estudados, 

consequentemente interpretados à luz da ciência, bem como da prática profissional 

diante da realidade em que idosos e famílias se relacionam e formam seus vínculos. 

 

METODOLOGIA 
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As fontes pesquisadas foram livros e periódicos, bem como a legislação que 

direciona e orienta a conduta do Assistente Social diante do público família e idoso. 

Sem dúvida, o suporte bibliográfico para esta pesquisa vem da internet, em especial 

bases de dados que recheiam o conhecimento acadêmico e profissional, como a base 

SciELO, especificamente nos periódicos das Ciências Sociais Aplicadas, através da 

busca integrada usando os termos idoso e família, associando a vínculo e 

fortalecimento, junto e separando, até saturar a quantidade de bibliografia adequada 

para a escrita deste trabalho. Aos serem achadas as fontes da pesquisa, as mesmas foram 

lidas na íntegra, interpretadas, dispostas na revisão literária narrativa e discutidas como 

se segue.  

 

REVISÃO DA LITERATURA 

LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS IDOSOS 

O idoso encaixa-se na faixa etária da terceira idade, termo que foi criado pelo 

gerontologista francês Huet e compreende dos 55 aos 77 anos (OLIVEIRA, 2010). A 

Constituição Federal Brasileira a menciona com início aos 65 anos, enquanto o Código 

Penal Brasileiro refere à idade de 70 anos (BRASIL, 1988). A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) considerou como idosa as pessoas com 65 anos ou mais em países 

desenvolvidos e nas nações em desenvolvimento adotou-se 60 anos, que concorda a 

Política Nacional do Idoso (OMS, 2018; BRASIL, 1994). 

Conforme divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

expectativa de vida brasileira é de 75,5 anos. A população de idosos do Brasil é 

estimada em 15 milhões, representando 9% do país. A OMS projeta estatisticamente 

que o número desses crescerá dezesseis vezes contra cinco da população mundial até 

2025 e passará a 34 milhões (OMS, 2018; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2007; SOUSA; 

SILVA; ANDRADE, 2014). 

No decorrer dos anos, uma infinidade de discussões polêmicas foi suscitada em 

decorrência de uma legislação ineficientes relativas aos diretos do idoso (MARTINS; 

SANTOS; CAROLINO, 2015). 

Somente em 1988 surgiu o atrelamento do direito do idoso à família. O art. 229 
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da Carta Magna prevê que a família é a célula da sociedade, trazendo em seu bojo o 

princípio da solidariedade nas relações familiares. 

Segundo a resolução n.145/04(PNAS), família é uma instituição central, no 

âmbito das ações da política de assistência social (art.203 CF), por se constituir em um 

complexo de relações privilegiadas e insubstituíveis de proteção (SIMÕES, 2007). 

A Política Nacional do Idoso foi estabelecida a partir da Lei nº 8.842/94, que, 

ainda, criou o Conselho Nacional do Idoso. Essa lei foi posteriormente regulamentada 

pelo Decreto nº 1.948/96. A finalidade da política nacional do idoso, conforme dicção 

do art. 1º da indigitada lei foi a de garantir os direitos sociais ao idoso. 

O art. 43 do Estatuto do Idoso elencou situações em que o idoso poderia estar 

em risco: I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - por falta, omissão ou 

abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III - em razão de sua condição 

pessoal.  

Mesmo diante da legislação explícita, constata-se que o Brasil não está 

preparado de maneira adequada e suficiente para atender às demandas da população 

idosa. Além dos serviços públicos serem precários, há dificuldades no acesso (BULLA; 

KAEFER, 2003). 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) instituiu, em 2004, a Proteção 

Social Básica de Assistência Social, destinada às famílias e seus membros em situação 

de vulnerabilidade social, tendo o Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS)para oferta de serviços de Proteção Social Básica em seus territórios. Em 2005, 

a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB-SUAS) 

dispôs sobre a atribuição de prestar serviços para famílias (BRASIL, 2010). 

Pelos princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

cabem à União, aos estados e municípios atribuições que visam atender à população em 

vulnerabilidade social, em especial idosos, diante da condição dos mesmos no convívio 

social, na família e longe dela perante as instituições. 

A municipalização do atendimento é evidente na organização dos 

equipamentos e na contratação de equipes que ficam a cargo dos 

municípios, como pode ser observado na Estratégia Saúde da Família 

(ESF), no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e no Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS), quando falamos em Política Pública 
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de Saúde; no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e no 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 

no caso da Política Pública de Assistência Social (DAMBROS; 

SKURA; VIEIRA, 2017, p. 99). 

O CRAS é uma unidade da rede socioassistencial de proteção básica que se 

diferencia das demais, pois além da oferta de serviços e ações, possui as funções 

exclusivas de oferta pública do trabalho social com famílias do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral a Família (PAIF) (BRASIL, 2005). 

Além de lugar de socialização, proteção e cuidado, a família é também lócus de 

conflito e contradições. As famílias vivenciam as tensões presentes na sociedade e 

também aquelas que são próprias de cada fase do ciclo de vida. E ainda, experimentam 

impasses, novas exigências de organização, produzem alternativas possíveis para 

enfrentamento das situações vividas (BRONZO, 2009). 

O bem-estar social tende a ser transferido ao foro privado dos indivíduos e 

famílias, em que o Estado deve aliviar a pobreza. Daí onde entra o trabalho do 

Assistente Social nesta temática, junto aos CRASs, aos CREAs e o Programa Bolsa 

Família (PBF) (IAMAMOTO, 2007). 

Para a Organização das Nações Unidas (ONU) os governos são os principais 

responsáveis pela iniciativa das questões ligadas ao envelhecimento e à aplicação do 

Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento, 2002; mas é essencial a existência 

de colaboração eficaz entre os governos e sociedades. 

Em se tratando dos programas sociais direcionados à pessoa idosa, Martins, 

Santos e Carolino (2015) observam ainda que apesar de estarem se propagando e 

disseminando cada vez mais no território nacional, ainda se faz necessária a 

conscientização da sociedade, de maneira integral, bem como dos órgãos e do poder 

público quanto aos entraves oriundos da terceira idade. 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS DA RELAÇÃO IDOSO-FAMÍLIA 

Primeiramente, estes parágrafos se propõem a demonstrar o perfil do cuidador 

ou família perante o idoso em fragilidade. Nisso, os autores Goncalves et al. (2006) em 

um estudo realizado em Florianópolis/SC obtiveram em seus dados que os cuidadores 
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de idosos são predominantemente mulheres de meia idade, contudo, convém destacar a 

crescente participação dos homens em diferentes idades, a exemplo deste estudo, no 

qual aparecem 15,7% de esposos, filhos e netos. 

Quanto à situação do cuidado, o estudo anteriormente citado revelou que 64,6% 

dos cuidadores atuavam de modo permanente, ou seja, dedicavam-se diuturnamente à 

atenção do idoso, investindo diariamente cinco horas ou mais em atividades de cuidado 

direto, como: auxílio nas necessidades fisiológicas e vestir-se. 

Mas será que ser idoso já não é uma condição de fragilidade? A literatura diz 

que, há idosos ativos. Linhares e Silva (2014) acharam que 32,3% dos idosos 

realizavam exercício 2 vezes na semana e 35,4% se exercitavam 3 vezes (PIRAÍ, 2003). 

Os indivíduos são considerados ativos quando cumprem as recomendações de realizar 

atividade pelo menos 3 dias por semana por 20 minutos cada (BRUNORI et al., 2014). 

A situação de dependência e de cuidado exige que os idosos acionem recursos 

pessoais, sociais e um maior suporte emocional para enfrentar as alterações e 

dificuldades que se apresentam nesta fase da vida. Para tanto, ao pensar na família hoje, 

nas mudanças que vêm ocorrendo na sociedade e na necessidade do trabalho para 

manter um padrão digno de vida, percebe-se que nem sempre será possível às famílias 

dispor de infraestrutura adequada (ESPITIA; MARTINS, 2006). 

Born (2004) expõe que, o cuidador formal é o profissional que exerce a 

atividade de cuidador mediante uma remuneração, mantendo vínculos contratuais, 

sendo exercida a função em residência ou instituições de longa permanência para idoso. 

O cuidador informal é o membro familiar, normalmente do sexo feminino, ou mesmo 

que não tendo laços de parentesco, cuida da pessoa idosa, sem receber pagamento, como 

voluntária. 

É pertinente justificar que envelhecimento é vivido de maneira diferente de 

indivíduo para indivíduo, por gerações e pelas sociedades (BULGARELLI; MANÇO, 

2008). Esse processo é entendido como biológico, socioeconômico e psicossocial, além 

disso, é contínuo, não se iniciando em nenhuma idade ou momento particular 

(CORMACK, 2002). 

Conforme Sousa (2004), uma das principais causas do abandono do idoso à 
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própria sorte é a vida moderna, que exige cada vez mais do indivíduo da família para 

que ele permaneça em constante crescimento, dificultando o cuidar.  

As transformações ocorridas na sociedade contemporânea, relacionadas à ordem 

econômica e à organização do trabalho podem desencadear processos de fragilização 

dos vínculos familiares e comunitários (BRASIL, 2010). 

É no âmbito da família, como pontua Neri (1999), que o idoso realiza as relações 

afetivas e é em seu seio que ele almeja obter segurança e apoio. Por outro lado, a família 

tem suas dores, suas angústias, seus anseios, quando o assunto é lidar com seu ente 

idoso. 

Conforme Sarti (2005), pensar a família como uma realidade que se constitui 

pelo discurso sobre si própria, internalizado pelos sujeitos, é uma forma de buscar uma 

definição que não se antecipe à sua própria realidade, mas que permite pensar como ela 

se constrói e constrói sua noção de si. 

Tomando como pressuposto que a vida é intimamente fundamentada pelas 

relações sociais e que essas se realizam dentro de uma família, um clã, um grupo, uma 

tribo, uma comunidade, seja qual for a designação, é certo que a interação é um 

elemento básico para a sobrevivência (GÜNTHER, 2009). 

Quando a família não tem condições psicológicas, sociais nem mesmo recursos 

financeiros ou humanos para cuidar de seu familiar idoso, surge um novo conceito na 

literatura específica: a insuficiência familiar. É necessário despertar e mobilizar 

profissionais e a sociedade, principalmente a família, para seu papel diante desse risco 

(SOUZA et al., 2015). 

Os idosos entrevistados por Araújo (2012) destacam a facilidade de se relacionar 

tanto com os familiares, quanto com os amigos. Os autores compreendem que essa 

questão está relacionada com a autoestima do idoso que se percebe de forma positiva. 

Eles relatam serem pessoas fáceis de conviver e compreendem o próximo.  

A responsabilidade de cuidar da pessoa idosa pertence, em primeiro lugar, à 

família. Entretanto, quando a pessoa idosa, junto com a família, decide que o melhor é 

residir em uma instituição de longa permanência, o local deve respeitar uma série de 

obrigações segundo Paraná (2018) como oferecer um ambiente seguro, limpo e 
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preparado para a pessoa idosa. 

É necessário também falar de violência contra os idosos. “Os maus tratos aos 

idosos não têm recebido tanta atenção quanto às outras formas de violência familiar e 

têm sido apontados como uma forma de violência oculta” (ZIKAN; DIAS, 2015, p. 6). 

“A questão financeira do idoso pode ser o estopim para a ocorrência de diversas 

violações de direitos, mas não é a única fonte de conflitos” (DAMBROS; SKURA; 

VIEIRA, 2017, p. 99). 

Alguns idosos temem a denunciar não apenas por si, mas também para proteger 

a família ou amigos; receiam que possam tornar o quadro ainda mais desfavorável. 

Desconhecem seus direitos, sentem vergonha pela humilhação e medo de perder o afeto 

que ainda resta. Outros, com enfermidades físicas ou mentais e os já debilitados 

representam um grupo de risco de sofrer abuso. (GONDIM; COSTA, 2006). 

É preciso compreender como ocorre a violação de direitos contra a população 

idosa para que, de fato, as políticas públicas possam ser organizadas para promover um 

acompanhamento eficaz dos casos, visando à minimização dos danos causados por 

essas violações. É preciso ampliar os meios para evitar a ocorrência de violações de 

direitos (DAMBROS; SKURA; VIEIRA, 2017). 

 

AÇÕES PROFISSIONAIS NO VÍNCULO IDOSO-FAMÍLIA 

Esclarecida essa questão do que é um idoso frágil e de sua codependência física, 

é hora de entrar no mérito da Assistência Social, entendendo que a exposição anterior 

foi importante por respeitar a interdisciplinaridade e o conhecimento integral que o 

Assistente Social deve ter dado a atenção múltipla que o idoso merece, recorrendo aos 

profissionais de saúde como enfermeiros, educadores físicos, médicos, psicólogos e 

outros. 

Sabendo que dentre as funções do Assistente Social está a busca pelos direitos 

humanos e sociais dos indivíduos. E quais seriam as ações desempenhadas pelo 

Assistente Social sobre o idoso? 

Os assistentes sociais precisam a todo o momento se qualificar para acompanhar 

as particularidades da questão social em nível nacional, regional e municipal, pois 
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trabalham em contato direto com as diversas expressões da questão social. Tais 

expressões da questão social estão relacionadas ao idoso, à habitação, à criança, à 

educação, à saúde, à alimentação e outras (BRITO, 2011). 

O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de 

prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, ou no 

Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. E ainda, cabe a 

esses conselhos a fiscalização das entidades referidas no caput na forma prevista em lei 

ou regulamento (BRASIL, 1993). 

O CRAS representa a porta de entrada do SUAS, é o lugar de convergência de 

diferentes ações, como a execução do PAIF que realiza o acompanhamento das famílias 

beneficiadas com os programas de transferência de renda sendo eles o PBF e o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), além do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), para crianças, adolescentes e idosos. Este público 

mais velho, em constante crescimento no Brasil, invertendo a pirâmide etária, vem 

merecendo o cuidado por meio de ações públicas, e exigindo o olhar diferenciado das 

famílias (BRASIL, 2009). 

Quanto maior a situação de carência, mas dependência o idoso tem do grupo e 

dos companheiros junto aos CRAS. “Até um determinado limite essa dependência não 

representa um fator negativo, já que contribui com uma melhor qualidade de vida”, 

porém exalta-se sempre a pessoa idosa como sujeito de direito, defendendo a existência 

de um envelhecimento ativo e participativo (ALVES, 2014, p. 68). 

Em casos de violência é necessária à assistência especializada nos CREASs. 

Como fortalecer vínculos diante desses casos? Talvez o termo mais adequado seja 

redirecionar as relações familiares para depois se pensar e gerar vínculo e fortalecê-los.  

Essa compreensão é de fundamental importância para evitar o que Iamamoto 

(2007) identifica com propriedade como relação mimética entre políticas sociais e 

Serviço Social, diluindo e obscurecendo a visibilidade das particularidades das ações 

profissionais no âmbito dessas políticas. 

O neoliberalismo defende a minimização do Estado. Sendo ele o 

maior empregador do assistente social, isto acarreta uma indefinição 

quanto ao futuro da profissão, pois estes profissionais tendem a perder 

seus postos de trabalho no Estado.  E as políticas sociais, que são 
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instrumentos de intervenção do assistente social, são constantemente 

bombardeadas pelas reduções de recursos, trazendo um grande 

prejuízo na vida da população que utiliza tais serviços e tendo 

rebatimentos, também, na vida da população idosa (BRITO, 2011, p. 

37). 

No que diz respeito à implementação da Política Nacional do Idoso, ações na 

área da educação dão uma visão mais holística do Assistente Social perante o idoso, são 

elas: adequação currículos com conteúdos voltados para o processo de envelhecimento; 

inclusão da Gerontologia e a Geriatria como disciplinas curriculares nos cursos 

superiores; desenvolvimento de programas educativos, especialmente nos meios de 

comunicação, a fim de informar a população sobre o processo de envelhecimento. 

Importa dizer, que entidades assistenciais têm papel supletivo, como um asilo, 

pois na falta de uma família e de amparo do Estado, pessoas que têm amor e caridade no 

coração, dispõem-se a fornecer elementos para que aquele idoso tenha uma vida digna, 

ainda que, esteja dando seus últimos suspiros (ARAÚJO, 2011). 

Para Morais et al. (2009), cabe aos profissionais, no caso os assistentes sociais, 

proporem formas ou alternativas de melhorar a comunicação com os idosos para 

facilitar-lhes a compreensão, buscando exemplos práticos que facilitem tanto a 

comunicação, como a compreensão do trabalho profissional. 

O Assistente Social deve auxiliar e estimular a família a adquirir o controle da 

situação diante do idoso, através da busca das suas próprias demandas e desafios em 

cada etapa do processo (IANAMOTO, 2007). 

O fortalecimento das relações existentes na família é aspecto chave para que 

haja maior estabilidade familiar, maior estabilidade pessoal de seus membros e, 

consequentemente, maior estabilidade nas relações existentes na sociedade. Quando a 

finalidade da família passa a ser outra que não as pessoas, inicia-se um processo de 

desagregação familiar e de enfraquecimento dos vínculos (ALTAREJOS, 2005). 

A presença da família e sua interação com a sociedade é de extrema importância, 

visto que podem contribuir na “adaptação dos idosos e com o resgate da qualidade e do 

gosto pela vida, fazendo-os entender que o envelhecimento não significa 

necessariamente a finitude da vida” (ALVES, 2014, p. 18). 

O assistente social que trabalha com idosos, na expectativa de efetivação de seus 
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direitos, encontra diversos desafios para concretizar tais direitos. Contudo, o assistente 

social precisa identificar não somente seus limites, mas principalmente suas 

possibilidades de efetivação dos direitos sociais dos idosos e incentivar a adoção de 

políticas que habilitem os idosos a terem papéis sociais (BRITO, 2011). 

 

DISCUSSÃO 

O idoso como qualquer outro cidadão, possui direitos que devem ser garantidos. 

Tais direitos só serão efetivados, no entanto, se houver pressão da sociedade, para 

garantia desses direitos, que fazem parte integrante da vida diária das pessoas. 

Logo, é importantíssima a atuação do Assistente Social orientando direitos e 

atuando preventivamente para o não surgimento de casos de exploração econômica dos 

idosos no ambiente familiar. 

A afetividade é um fator fundamental para criar e manter o vínculo familiar. 

Para algumas pessoas, manter a família unida parece uma tarefa fácil e prazerosa. Já 

para outras pessoas, esse pode ser um eterno desafio. 

Procurou-se entender de fato a discussão que permeia o vínculo família-idoso. 

Que o resultado deste estudo seja dar mais segurança ao Assistente Social quando em 

prática, e que a certeza das ações implementadas resulte em reconhecimento 

profissional, por conseguinte, benefícios às famílias e seus idosos, fortalecidos pelo elo 

do amor social e espiritual que movem a vida terrena. 

Discutiu-se que é nos espaços e instituições que o Assistente Social atua que o 

mesmo pode incentivar o fortalecimento do vínculo família-idoso. Discutindo os 

direitos e educando, em grupos separados e por vezes em conjunto, com atividades 

prazerosas de dança, nas rodas de conversas, teatralização, caminhadas e outras 

atividades, além dos atendimentos individuais feitos pelo Assistente Social. 

O espaço familiar, portanto, merece ser foco de atenção em múltiplos sentidos, 

tanto em termos de mudança cultural na forma de conceber a relação com a pessoa 

idosa como na preparação da casa para maior segurança e ainda na formação de 

cuidadores familiares para os idosos, em caso de dependência. 

Ficou entendido que o engajamento de determinados órgãos públicos é 
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importante para que os idosos tenham o reconhecimento e identidade pessoal e social. A 

família precisa estruturar-se a fim de proporcionar uma melhor convivência entre os 

seus membros, assumindo assim o seu novo papel em relação à tutela jurídica e ao 

amparo dos idosos.  

Políticas de inclusão para as pessoas idosas tornam-se urgente não somente no 

gigante Brasil, ante o acelerado processo de envelhecimento da população, bem como 

diante da maior expectativa de vida da população, que precisa viver bem no mundo 

globalizado. 

A municipalização das ações a serem dirigidas aos idosos tem sido motivo de 

dificuldade de lida entre as administrações municipais. Sem dúvida, os recursos vêm 

das instâncias superiores, mas constata-se deficiência no repasse e mais que isso, má 

distribuição. O fato é que sem a ajuda familiar, tratar o idoso de forma correta e digna, é 

algo bem dificultoso.  

Os serviços precisam ser organizados e articulados, sendo este um aspecto 

fundamental para atender às necessidades das famílias e garantir com eficiência uma 

estrutura de cuidado e proteção do idoso. Isso só se torna viável quando a organização 

dos serviços é planejada de forma a permitir e promover o acesso das famílias. 

Assim, será possível uma compreensão ampliada a respeito do fenômeno da 

violação de direitos contra os idosos. Neste sentido, a violação de direitos contra os 

idosos é uma problemática de difícil detecção perante a prática do Assistente Social, e 

poderá ser mais bem combatida por meio da articulação das diversas políticas públicas. 

É essencial também o desencadeamento de um processo sólido de informações 

sobre os direitos dos idosos, bem como o desenvolvimento de ações simples e 

consistentes, comprometendo, dessa forma, efetivamente, as comunidades e o Estado a 

prevenirem e enfrentarem todo e qualquer tipo de violência praticada contra as pessoas 

de idade avançada. 

Analisando com maior acuidade, dentro da ideia da dignidade da pessoa 

humana, não se reporta somente à assistência material ou econômica, mas também à 

afetiva, à psíquica. Se assim não fosse, por qual motivo haveria remissões à participação 

do idoso na comunidade, com a defesa de sua dignidade e do seu bem-estar. 
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Observa-se que a Constituição Federal de 1988 não se limitou apenas a 

apresentar disposições que os idosos devem ser incluídos. Mas, estabeleceu aos filhos 

maiores o dever de ajudar e amparar os pais na velhice. É possível vislumbrar uma 

mudança neste período de 30 anos decorridos da edição da Carta Magna Brasileira. É 

essencial que ela seja cumprida, assegurando a participação dos idosos na comunidade. 

O Estatuto do Idoso representou um relevante marco para o estudo dos direitos 

da pessoa idosa. Os direitos fundamentais ali previstos deveriam garantir os direitos 

necessários à vida do idoso com qualidade. Mas será se isso realmente aconteceu? 

Estabeleceram-se direitos? É preciso identificar as pessoas obrigadas a dar-lhes 

efetividade, quais sejam: a família, a comunidade, a sociedade e o Poder Público. 

 

CONCLUSÃO 

Não basta apenas possuir a legislação que ampara o idoso. É preciso verificar o 

cumprimento das leis. Na prática profissional observa-se o descaso, o abandono e até 

violência contra os idosos, quer seja pelo governo, sociedade e família. Isso nas classes 

menos abastadas. Informações são apresentadas diariamente através dos meios de 

comunicação, procurando informar a todos os direitos dos idosos, bem como despertar 

as autoridades competentes para que possam agir no sentido de se fazer cumprir a lei. 

Diante desse quadro crescente do número de idosos num país que não estar preparado 

para as consequências desse súbito aumento nas expectativas de vida, a sociedade, cada 

vez mais, deve modificar sua estrutura para oferecer mais recursos que facilitem a vida 

de pessoas idosas. 
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CAPÍTULO XV 

INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) NO MERCADO DE 

TRABALHO: LUTAS E CONQUISTAS 

Adriana do Nascimento Lira58; Hosana da Silva Barros59. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-15 

 

RESUMO: 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise da inclusão das Pessoas com 

Deficiência (PcD) no mercado de trabalho. Para nortear o trabalho faz-se uso de 

bibliografias básicas, como a utilização de artigos, livros, leis e decretos. Será abordado 

a questão histórica dos deficientes desde os primórdios da história até a 

contemporaneidade, com o advento dos movimentos sociais em busca de uma maior 

visibilidade e busca por direitos fundamentais. Destacam-se a abordagem de questões 

relacionadas a Lei 8.213/1991 (Lei de cotas) para a inclusão, as dificuldades enfrentadas 

pelas pessoas com deficiências no mercado de trabalho, além dos obstáculos 

enfrentados pelas empresas para buscar candidatos qualificados para ocupação dessas 

vagas de trabalho, e ainda busca demonstrar como a qualificação profissional do PcD e 

a acessibilidade podem ser um ferramenta no auxílio a inclusão no mercado de trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Pessoa com Deficiência. Mercado de Trabalho. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo central abordar a inclusão da pessoa com 

deficiência no mercado do trabalho, fazendo uma análise no âmbito jurídico, além de 

elencar as dificuldades obtidas durante todo o processo histórico em busca de 

visibilidade para essas pessoas. 

Atualmente, onde a luta pelas minorias está tão em voga, pensar que a pessoa 

com deficiência está à margem da sociedade, acreditando que as suas limitações o 

tornam incapazes se torna um pensamento preconceituoso e discriminante. Não é uma 

limitação física que pode dizer se uma pessoa é capaz ou não de fazer algo, é preciso dá 

oportunidade para a limitação tornar-se habilidade, capacidade, talento, garantindo o 

espaço social. 
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A história mostra a dura e difícil batalha das pessoas deficientes para conquistar 

um espaço na sociedade. Inúmeros são os exemplos da competência daqueles que são 

nomeados de deficientes e que dão uma verdadeira lição de vida em muitos 

considerados eficientes. São exemplos de luta que podem servir de base para o 

reconhecimento e a valorização do ser humano com deficiência, inserindo-o no convívio 

social, de forma mais específica no mercado de trabalho, pois todos são iguais em 

direitos. 

As pessoas com deficiência enfrentam muitas dificuldades na inserção no 

mercado de trabalho, apesar de o ordenamento jurídica brasileiro prevê normas que 

asseguram esse direito, no entanto o seu cumprimento muitas vezes não é garantido. 

A Lei nº 8.213/1991, conhecida como Lei de Cotas estabelece um percentual 

para a contratação de pessoas com deficiência. Porém, as empresas que precisam de 

trabalhadores qualificados encontram grandes dificuldades em cumprir o contido no 

artigo nº 93 da referida Lei, pois muitas vezes a mão de obra das pessoas com 

deficiência não é qualificada aos olhos dos empregadores. 

Conforme Barbosa (2001) as organizações devem inserir ferramentas que 

gerenciem a prática da diversidade, não apenas para que a Lei seja cumprida, mas por 

ser uma atitude de inclusão, justa e correta, demonstrando socialmente que todos são 

iguais, podendo exercer as mesmas funções. A lei vem para garantir a igualdade de 

direitos para todos. 

Para entender todo o processo de inclusão da Pessoa com Deficiência (PcD) no 

mercado de trabalho é preciso compreender a implementação e aplicação efetiva das 

políticas públicas, as ações afirmativas sobre esse tema, além disso deve-se criar meios 

para que os empregadores conheçam e reconheçam a importância social de se investir 

na contratação das PcD, assim como identificar ações efetivas para qualificação delas, 

com objetivo de prepará-las para a inclusão no mercado de trabalho. 

A metodologia utilizada para esse trabalho será a bibliográfica, com pesquisas 

em livros, artigos, revistas, leis e decretos que venham fundamentar e contribuir com o 

presente assunto abordado. 

Para efeitos didáticos, este trabalho está dividido em rês capítulos. No primeiro, 
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procurou-se abordar a questão histórica da pessoa com deficiência, os movimentos 

sociais, toda as lutas por melhorias e assim conquistar a visibilidade merecida. Em 

seguida, será abordado o conceito de deficiência, os termos considerados adequados 

para mencioná-la. Por fim, no terceiro capítulo, será discorrido a inclusão do deficiente 

no mercado de trabalho, as dificuldades, as vantagens, a importância das políticas 

afirmativas com a Lei 8.213/1991, além de buscar possíveis soluções para a garantia da 

efetividade da lei. 

 

OS DIFERENTES CONTEXTOS HISTÓRICOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA (PCD) 

A HISTÓRIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNDO 

Inicia-se este trabalho fazendo uma pequena abordagem histórica da pessoa com 

deficiência. Essa abordagem será de forma resumida, elencando alguns pontos 

principais da condição do deficiente ao longo da história, desde as primeiras 

civilizações até a contemporaneidade. 

Desde os primórdios há relatos da existência de pessoas com deficiência, e ao 

longo desses anos a história nos relata a luta pela sobrevivência dessa parte da 

população, onde em determinado tempo e sociedade muitos deficientes perderam sua 

vida, foram perseguidos por serem considerados seres que carregavam espírito do mal, 

entre outras justificativas para a exclusão. 

Por muito tempo o Egito Antigo ficou conhecido como a “Terra dos Cegos” 

devido à grande quantidade de pessoas que era constantemente acometido de infecções 

nos olhos, devido às tempestades de areia que causavam infecções nos olhos resultando 

em cegueira. Os papiros contêm fórmulas para tratar de diversas doenças, dentre elas a 

dos olhos. (GUGEL, 2007). 

Conforme Corrent (2015) vale ressaltar que na sociedade egípcia os deficientes 

eram tratados de forma mais inclusiva, não havia uma rejeição total, existia uma 

preocupação com as pessoas que eram deficientes, dando alguma oportunidade de 

trabalhar. 

Gugel (2007), vem corroborar com essa pesquisa: 
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(...) integrava-se nas diferentes e hierarquizadas classes sociais (faraó, 

nobres, altos funcionários, artesãos, agricultores, escravos). A arte 

egípcia, os afrescos, os papiros, os túmulos e as múmias estão repletos 

dessas revelações. Os estudos acadêmicos baseados em restos 

biológicos, de mais ou menos 4.500 a.C., ressaltam que as pessoas 

com nanismo não tinham qualquer impedimento físico para as suas 

ocupações e ofícios, principalmente de dançarinos e músicos. 

Destaca-se que em diversos vestígios historiográficos, como os papiros, há 

relatos “contendo ensinamentos morais no Antigo Egito, ressaltando a necessidade de se 

respeitar as pessoas com nanismo e com outras deficiências.” (GUGEL, 2007) Diante 

do exposto, podemos perceber que no Egito Antigo tivemos as primeiras formas de 

inclusão dos deficientes, buscando valorizar essa classe, garantindo trabalho e inclusão, 

mostrando que era uma sociedade tolerante e respeitava as dificuldades do outro. 

Já na Grécia Antiga podemos citar fontes que remetem as pessoas com 

deficiência, de acordo com Gugel (2007) os livros “A República” de Platão e o livro “A 

Política” de Aristóteles, onde trataram do planejamento das cidades gregas indicando as 

pessoas nascidas “disformes” para a eliminação. A eliminação, nesse caso, era por 

exposição, ou abandono ou, ainda, atiradas do alto de uma montanha. 

Política, Livro VII, Capítulo XIV, 1335 b – Quanto a rejeitar ou criar 

os recém-nascidos, terá de haver uma lei segundo a qual nenhuma 

criança disforme será criada; com vistas a evitar o excesso de crianças, 

se os costumes das cidades impedem o abandono de recém-nascidos 

deve haver um dispositivo legal limitando a procriação se alguém tiver 

um filho contrariamente a tal dispositivo, deverá ser provocado o 

aborto antes que comecem as sensações e a vida (a legalidade ou 

ilegalidade do aborto será definida pelo critério de haver ou não 

sensação e vida). 

A República, Livro IV, 460 c - Pegarão então os filhos dos homens 

superiores, e levá-los-ão para o aprisco, para junto de amas que 

moram à parte num bairro da cidade; os dos homens inferiores, e 

qualquer dos outros que seja disforme, escondê-los-ão num lugar 

interdito e oculto, como convém (GUGEL, 2007). 

Na cidade grega Espartana a guerra era de extrema importância, com isso as 

crianças desde cedo eram entregues ao governo para se dedicarem a vida militar. Assim, 

as pessoas nascidas com deficiência eram eliminadas, pois conforme os costumes 

espartanos apenas os fortes eram adequados e sobreviviam para servir ao exército. 

Na Roma Antiga a forma com que as pessoas com deficiência eram tratadas não 

diferiam muito das outras civilizações abordadas, essa classe era tratada com 

discriminação, excluídas do convívio social. De acordo com Garcia (2011) “na Roma 
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Antiga, tanto os nobres como os plebeus tinham permissão para sacrificar os filhos que 

nasciam com algum tipo de deficiência”. 

Da civilização Romana advém imenso acervo histórico, onde deixaram grandes 

legados, como o próprio direito. Mas o direito Romano não abarcava as pessoas com 

deficiência: 

As leis romanas da Antiguidade não eram favoráveis às pessoas que 

nasciam com deficiência. Aos pais era permitido matar as crianças que 

com deformidades físicas, pela prática do afogamento. Relatos nos 

dão conta, no entanto, que os pais abandonavam seus filhos em cestos 

no Rio Tibre, ou em outros lugares sagrados. Os sobreviventes eram 

explorados nas cidades por “esmoladores”, ou passavam a fazer parte 

de circos para o entretenimento dos abastados. (GUGEL, 2007). 

A sociedade romana não considerava os deficientes úteis e apoiavam o seu 

descarte, a sua exclusão, sendo muitos deles sacrificados ou abandonados ficando à 

mercê da própria sorte em uma sociedade que repugnava essas pessoas pelo simples fato 

de possuírem alguma limitação que diferenciava das ditas “normais” e para eles, assim 

como outras sociedades, a única forma era o descarte. 

De acordo com Corrent (2015) muitos deficientes mentais eram utilizados em 

tarefas degradantes como bobos ou palhaços, servindo de diversão para o público nos 

circos romanos. Dessa forma, podemos concluir que não existia uma forma de inclusão 

do deficiente mental nos circos, mas era uma forma de depreciação da sua condição. 

Só com o surgimento do cristianismo, no império Romano, é que os deficientes 

começam a ter uma visibilidade. A religião cristã trouxe novos dogmas de aceitação, 

onde era preciso amar o próximo, ajudar os mais carentes e com isso abarcava as 

pessoas deficiência. 

Foi no vitorioso Império Romano que surgiu o cristianismo. A nova 

doutrina voltava-se para a caridade e o amor entre as pessoas. As 

classes menos favorecidas sentiram-se acolhidas com essa nova visão. 

O cristianismo combateu, dentre outras práticas, a eliminação dos 

filhos nascidos com deficiência. Os cristãos foram perseguidos, 

porém, alteraram as concepções romanas a partir do século IV. Nesse 

período é que surgiram os primeiros hospitais de caridade que 

abrigavam indigentes e pessoas com deficiências. (GUGEL, 2007) 

Com o cristianismo houve uma visibilidade, mas não uma inclusão. As pessoas 

com deficiência deixaram de ser seres diabólicos e passaram a ter alma, mas o 

preconceito, a discriminação permaneceu e permanece até os dias atuais. 
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Com o cristianismo estas pessoas ganharam alma e, eliminá-las ou 

abandoná-las significava atentar contra os desígnios da divindade. 

Assim, ao longo da idade média são consideradas “filhos de Deus” 

(anjos retratados em pinturas da época possuíam características de 

síndrome de Down). Todavia, a igualdade de status moral ou teológico 

não correspondia à igualdade civil e de direitos. A pessoa com 

deficiência mental passa a ser acolhida caritativamente em conventos 

ou igrejas, ou, quando a deficiência não era acentuada, sobrevivia na 

família, escapando à exposição (prática do abandono à inanição ou 

servindo como palhaços ou atrações em circos). (RODRIGUES,2008) 

Com a ascensão e expansão do cristianismo, as pessoas com deficiência são, de 

certa forma, abraçadas por essa religião, mas a caridade era feita muito mais pelo temor 

das pessoas de serem castigadas, do que propriamente um ato de caridade espontâneo e 

afetuoso. Os deficientes eram muitas vezes levados a abrigos e lá permaneciam sendo 

ajudados através de caridade, ou até mesmo sendo esquecidos e maltratados nesses 

abrigos, os seus direitos permaneciam inalterados, ou seja, permaneciam sem possuir 

direitos perante a sociedade (CORRENT, 2015). 

Vale ressaltar que o cristianismo, em contrapartida a visibilidade que deu a essa 

classe, levando alguma melhoria, também instalou um quadro de abusos e de 

manifestações incoerentes com o discurso e as atitudes praticadas. As incapacidades 

físicas, os sérios problemas mentais e as malformações congênitas eram quase sempre 

consideradas como sinais da ira divina, taxados como “castigo de Deus”. A própria 

Igreja Católica adota comportamentos discriminatórios e de perseguição, substituindo a 

caridade pela rejeição àqueles que fugiam de um “padrão de normalidade”, seja pelo 

aspecto físico ou por defenderem crenças alternativas, isso ocorreu no período da 

Inquisição nos séculos XI e XII (SILVA, 1987). 

A partir da Idade Média começa a ser criadas instituições que visam cuidar das 

pessoas com deficiência, lógico que devido ao período e consequente escasso dos 

conhecimentos sobre o assunto não se tinha um tratamento adequado para as diversas 

deficiências. Mas essas primeiras instituições são de extrema importância para mostrar 

para toda sociedade que essas pessoas precisam de atenção e que é preciso lutar cada 

vez mais por sua visibilidade e conquistas de direitos, como podemos perceber na 

citação abaixo: 

No século XIII, surge a primeira instituição para pessoas com 

deficiência, precursora de atendimento sistemático. Era uma colônia 

agrícola, na Bélgica, que propunha o tratamento com base na 
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alimentação, exercícios e ar puro para minimizar os efeitos da 

deficiência. 

No século XIV, surge a primeira legislação sobre os cuidados com a 

sobrevivência e com os bens das pessoas com deficiência mental (Da 

prerrogativa regis, baixada por Eduardo II, da Inglaterra). O rei era 

responsável por esses cuidados e recebia a herança como pagamento. 

Nessa lei surge a distinção entre a pessoa com deficiência mental e 

com doença mental; a primeira, “loucura natural”, pessoas que 

sofriam de idiotia permanente e, a segunda, “lunática”, aquelas que 

sofriam de alterações psiquiátricas transitórias. O doente mental tinha 

direito aos cuidados sem perder os bens. A lei não deixou de marcar a 

diferença entre eles (RODRIGUES, 2008, p. 9). 

Passando para a Idade Moderna, surge os primeiros intelectuais sobre o assunto, 

passado a olhar a situação dos deficientes de forma científica, buscando conhecer 

melhor as pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência. No século XVI, os 

médicos Paracelso e Cardano, começaram a defender a ideia de que os deficientes era 

uma doença e que precisa ser tratada de forma adequada pelos médicos e não pela igreja 

católica. Paracelso, no seu livro “Sobre as doenças que privam o homem da razão”, foi o 

primeiro a considerar a deficiência mental um problema médico, digno de tratamento e 

complacência. Cardano, além de concordar que a deficiência era um problema médico, 

se preocupava com a educação das pessoas que apresentavam a deficiência. 

(RODRIGUES, 2008). 

Os estudos na área da medicina permitiram verificar que muitas 

deficiências eram resultantes de lesões e disfunções no organismo. 

Dessa forma, a medicina começa a ganhar um forte espaço, e os 

diferentes passam a ser vistos como objeto de estudo desta área. Isso 

não significou ainda uma redução na discriminação e rejeição social 

de que eram vítimas, mas, sim, no que se refere ao atendimento às 

suas necessidades básicas de saúde (SILVANO, 2009). 

Dado o primeiro pontapé para os estudos científicos, a partir daí começam a 

surgir novos intelectuais abordando a temática. Os diversos estudos na área da medicina 

fizeram com que fossem verificados que muitas deficiências resultaram de lesões no 

organismo. Assim a medicina ganha uma grande importância, e passam cada vez mais a 

estudar as pessoas ditas diferentes. 

A partir da Idade Moderna o número de intelectuais aumenta de forma 

considerada a estudar os deficientes, além de criar novos mecanismos e meios de 

comunicação e aprendizagem que os beneficiaram ao longo dos anos: 
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Gerolamo Cardomo (1501 a 1576), médico e matemático inventou um 

código para ensinar pessoas surdas a ler e escrever, influenciando o 

monge beneditino Pedro Ponce de Leon (1520-1584) a desenvolver 

um método de educação para pessoa com deficiência auditiva, por 

meio de sinais. Esses métodos contrariaram o pensamento da 

sociedade da época que não acreditava que pessoas surdas pudessem 

ser educadas. 

Em 1620 na Espanha, Juan Pablo Bonet (1579-1633), escreveu sobre 

as causas das deficiências auditivas e dos problemas da comunicação, 

condenando os métodos brutais e de gritos para ensinar alunos surdos. 

No livro Reduction de las letras y arte para ensenar a hablar los 

mudos, Pablo Bonet demonstra pela primeira vez o alfabeto na língua 

de sinais. 

Na Inglaterra John Bulwer (1600 a 1650), defendeu um método para 

ensinar aos surdos a leitura labial, além de ter escrito sobre a língua de 

sinais. (GUGEL, 2007, p. 10). 

Já no século XX, o impulso da revolução industrial possibilitou grandes 

mudanças sociais quando as guerras, epidemias e anomalias genéticas deixaram de 

serem as causas únicas das deficiências, e o trabalho, em condições precárias, passou a 

ocasionar os acidentes mutiladores e as doenças profissionais, sendo necessária a 

própria criação do Direito do Trabalho e um sistema eficiente de Seguridade Social, 

com atividades assistenciais, previdenciárias e de atendimento à saúde, bem como a 

reabilitação dos acidentados (TEIXEIRA, 2010). 

Com a grande guerra, principalmente após a Segunda Guerra Mundial (1939- 

1945) começou a surgir as primeiras preocupações com as pessoas com deficiência, pois 

a guerra deixou inúmeras pessoas mutiladas, desde militares a civis, indivíduos em 

idade de plena atividade econômica, porém com deficiência física, sensorial ou 

intelectual. Surgiu, nesta época tecnologias assistidas e técnicas especializadas, 

pretendendo cooperar com a reabilitação, readaptação e reintegração dos indivíduos 

com alguma deficiência em todos os setores da vida. (ÁVILA, et, al., 2014). 

Com novas abordagens, novos entendimentos sobre a deficiência, surgem novos 

movimentos de inclusão na sociedade, assim a idade contemporânea é marcada por lutas 

de direitos sociais e políticos. Sabe-se que o que foi conquistado até hoje em prol dos 

deficientes infelizmente não garante uma inclusão plena no mercado do trabalho, pois a 

questão da inclusão vai além, depende muito de cada cidadão respeitar e reconhecer o 

deficiente, não como uma pessoa que pode fazer tudo de forma igualitária, mas que 

pode, sim, fazer tudo dentro de suas limitações, não é uma condição física ou psíquica 
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que pode limitar a inclusão no mercado de trabalho, mas o próprio estabelecimento, o 

próprio cidadão através de conceitos pré estabelecidos, é preciso olhar a pessoa com 

deficiência de forma igualitária, reconhecendo as pluralidades. 

As diversas normas criadas no âmbito mundial vieram trazer uma visibilidade 

maior as pessoas com deficiência, refletindo em diversos âmbitos, inclusive no 

ordenamento jurídico brasileiro, o qual aderiu em várias convenções internacionais 

sobre o direito das pessoas com deficiência. Esse ato faz ampliar a visibilidade, além de 

expandir e garantir seus direitos fundamentais. 

 

A HISTÓRIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NOBRASIL 

A história das pessoas com deficiência no Brasil não difere do restante do 

mundo, ao contrário são muito semelhantes. A partir de agora passa-se a abordar essa 

questão que será registrada de forma resumida. 

Assim como nas diversas civilizações enfatizadas até aqui, de acordo com Júnior 

(2010), no Brasil colônia a pessoa com deficiência também era excluída. Geralmente a 

própria família excluía o deficiente, deixando-o confinado ou em casos em que o 

distúrbio fosse incontrolado eram levadas as Santas Casas ou a prisão, ali fincando 

isoladas. Quando a família real chegou ao Brasil, iniciou as primeiras ações relativas as 

pessoas com deficiência: 

O contexto do Império (1822-1889), marcado pela sociedade 

aristocrática, elitista, rural, escravocrata e com limitada participação 

política, era pouco propício à assimilação das diferenças, 

principalmente as das pessoas com deficiência. O Decreto n° 82, de 18 

de julho de 1841, determinou a fundação do primeiro hospital 

“destinado privativamente para o tratamento de alienados”, o Hospício 

Dom Pedro II, vinculado à Santa Casa de Misericórdia, instalado no 

Rio de janeiro. O estabelecimento começou a funcionar efetivamente 

em 9 de dezembro de 1852. Em 1854, foi fundado o Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos e, em 1856, o Imperial Instituto dos Surdos-

Mudos. Durante o século XIX, apenas os cegos e os surdos eram 

contemplados com ações para a educação. É importante destacar que a 

oferta de atendimento concentrava-se na capital do Império. Com o 

advento da República, o Hospício Dom Pedro II foi desanexado da 

Santa Casa de Misericórdia e passou a ser chamado de Hospício 

Nacional de Alienados. Somente em 1904, foi instalado o primeiro 

espaço destinado apenas a crianças com deficiência – o Pavilhão-

Escola Bourneville. Na primeira metade do século XX, o Estado não 

promoveu novas ações para as pessoas com deficiência e apenas 
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expandiu, de forma modesta e lenta, os institutos de cegos e surdos 

para outras cidades (JUNIOR, 2010). 

Desde o início da colonização europeia no Brasil, houve mecanismos na 

tentativa de tentar incluir a pessoa com deficiência. 

No Brasil, por insistência do Imperador Dom Pedro II (1840-1889), 

seguia- se o movimento europeu e era criado o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos (atualmente Instituto Benjamin Constant), por meio 

do Decreto Imperial nº 1.428, de 12 de Setembro de 1854. Três anos 

depois, em 26 de setembro de 1857, o Imperador, apoiando as 

iniciativas do Professor francês Hernest Huet, funda o Imperial 

Instituto de Surdos Mudos (atualmente Instituto Nacional de Educação 

de Surdos – INES) que passou a atender pessoas surdas de todo o país, 

a maioria abandonada pelas famílias. (GUGEL,2007) 

Foi durante o governo Getúlio Vargas que começou a considerar uma 

participação mais efetiva das pessoas com deficiência na sociedade, no que tange a 

educação, reabilitação, profissionalização e inserção no mercado de trabalho. Nesta 

época tem-se a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) quando se 

implementaram as primeiras políticas assistencialistas para as pessoas com deficiência, 

que contaram com o apoio de um Estado centralizador e intervencionista. (ÁVILA, 

BECHARA, et. al., 2014) 

De acordo com BAHIA (2002), "Em 1962 nos Estados Unidos e em 1979 no 

Brasil, emergiram movimentos em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. 

Surgindo, a partir daí, o conceito de ‘equiparação de oportunidades’”. Na década de 90 

começa a se pensar no paradigma da “inclusão”, iniciando-se à conscientização da 

sociedade para a necessidade de uma comunidade acessível em toda sua amplitude, 

permitindo que todos possam exercer seus direitos e deveres com a maior autonomia 

possível, transformando a vida das pessoas com deficiência, aumentando suas 

possibilidades e oportunidades: 

Ao contrário de antigamente, quando as pessoas com deficiência eram 

tidas como peso morto para a sociedade ou, na melhor das hipóteses, 

uma mão- de-obra barata, hoje estas pessoas representam um impacto 

considerável na economia de qualquer país, quando estão trabalhando 

formalmente. (BAHIA,2002) 

Através dos movimentos sociais que lutam por direitos das pessoas com 

deficiência ao longo dos anos, fez surgir diversas legislações que buscam levar políticas 

públicas afirmativa para essa parcela da população. No Brasil contemporâneo diversas 

são as legislações criadas para garantir os diretos das pessoas com deficiência, entre 
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elas, podemos destacar a Lei 8.213/1991, conhecida como Lei de cotas, a qual vem 

positivar o acesso ao mercado de trabalho às pessoas com deficiência, garantindo não 

apenas uma atividade laboral, mas a dignidade e igualdade perante a sociedade. 

Durante a longa trajetória das pessoas com deficiência diversos foram os termos 

utilizados para nomear essa parcela da sociedade. Sobre as várias nomenclaturas 

utilizadas para nomear as pessoas com deficiência e os conceitos sobre os termos, que 

muitas vezes são utilizados de forma equivocada será abordado no próximo tópico. 

 

A DEFICIÊNCIA E SEUS CONCEITTOS 

Durante toda a história diversas foram as nomenclaturas utilizadas para fazer 

referência as pessoas com deficiência, será abordado o conceito do que é considerado 

uma pessoa com deficiência de acordo com o ordenamento jurídico. 

Ao passar dos anos os deficientes receberam várias siglas diferentes para a sua 

definição, inicialmente foram chamados de Pessoa Portadora de Deficiência (PPD), no 

entanto alguns líderes de organizações contestaram o termo “portador de deficiência” 

justificando que o termo pode ser interpretado de que a pessoa inteira é deficiente, não 

sendo aceito, além de que quem porta algo pode deixar de portar o que não é o caso dos 

deficientes enquadrados perante a lei. Logo após houve a mudança para Pessoa com 

Necessidades Especiais (PNE), que também foi alterada porque o termo “necessidades 

especiais” também engloba crianças e idosos. Diante de tantos questionamentos sobre 

os termos criados para referenciá-los, a Portaria 2.344, publicada no Diário Oficial da 

União no dia 05 de novembro de 2010, definiu um novo conceito, considerado correto 

para fazer referência as pessoas com deficiência. O Art. 2º atualiza a nomenclatura do 

Regimento Interno do CONADE, aprovado pela Resolução nº 35, de 6 de julho de 

2005, foi retirado oficialmente do termo a palavra “portador”, onde se lê “Pessoas 

Portadoras de Deficiência, leia-se “Pessoas com Deficiência” (PORTARIA nº 

2.344/2010). Referindo-se apenas ao deficiente, assim considerado os que estão 

amparados pela Lei e não englobando outras necessidades especiais. (FARIA, et. al., 

2014). 

A convenção nº. 159 de 1983, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
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aprovada pelo Brasil através do Decreto Legislativo nº 51 de 28 de agosto de 1989, 

conceitua pessoa com deficiência no art. 1, da seguinte forma: 

Para efeitos desta Convenção, entende-se por "pessoa deficiente" 

todas as pessoas cujas possibilidades de obter e conservar um emprego 

adequado e de progredir no mesmo fiquem substancialmente 

reduzidas devido a uma deficiência de caráter físico ou mental 

devidamente comprovada. 

O Decreto nº 3.298/99, o qual dispõe sobre a Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência, em seu art. 3º, aprovado pelo Conselho Nacional 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE), define o termo de deficiência, 

além de diferenciar deficiência permanente com incapacidade: 

Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

- deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 

desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o 

ser humano; 

- deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou 

durante um período suficiente para não permitir recuperação ou ter 

probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e 

- incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 

integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, 

meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência 

possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar 

pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. 

(BRASIL, 1999). 

De acordo com o Decreto a deficiência pode ser permanente ou não, quando não 

é permanente o indivíduo não é considerado deficiente para a Lei 8.213/1991, portanto, 

não podendo integrar o quadro de funcionários de uma empresa como deficiente. Esse 

Decreto, traz ainda o conceito do termo incapacidade. As Pessoas incapazes podem ser 

consideradas ou não como deficientes de acordo com a Lei de Cotas. 

Em seu artigo 4º, o decreto nº 3.298/99 define o que é considerado pessoa com 

deficiência de acordo com a legislação, classificando-a em quatro tipos diferentes, são 

elas: a deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual e deficiência mental, 

vejamos seus conceitos: 

Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra 

nas seguintes categorias: 

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
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física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho defunções 

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e 

um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 

500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e3.000Hz 

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 

menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 

visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com 

a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do 

campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a 

ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 

associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilização dos recursos da comunidade; 

e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; e 

h) trabalho; 

V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 

(BRASIL, 1999). 

Conforme o artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15), 

tais pessoas são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas. 

Como podemos perceber diversas são as legislações que conceituam o termo 

deficiência para fins de inclusão na lei de cotas, assunto que será abordado no próximo 

capítulo. 

 

A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE 

TRABALHO 

Durante muito tempo as pessoas com deficiência ficaram segregadas do mercado 

de trabalho, pois eram vistas como pessoas incapazes de realizar um trabalho de 

qualidade. Com o passar dos anos e os movimentos de visibilidade para essa classe, foi 

desmistificando esse conceito, sabemos que ainda há muito preconceito e discriminação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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com relação aos deficientes de modo geral, mas podemos entender as diversas leis em 

benefício das pessoas com deficiência como uma conquista histórica, pois deficiência 

não é sinônimo de incapacidade. 

De acordo com dados preliminares do Censo de 2010, realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui 45.623.910 de pessoas que 

apresentam, pelo menos, uma das deficiências pesquisadas (deficiência visual, auditiva 

e motora), o que representa 23,9% do total da população. Abaixo podemos ver o gráfico 

organizado por região e sua estimativa de porcentagem da população com deficiência. 

O Censo realizado preparou os questionários de forma a alcançar respostas sobre 

a incidência de deficiência visual, auditiva e motora, além da deficiência mental ou 

intelectual. Para os três primeiros tipos de deficiência foi dado a opção ao entrevistado o 

grau de severidade da deficiência: não consegue de modo algum, tem grande 

dificuldade ou tem alguma dificuldade. Para a deficiência mental não há essas opções. 

Observando o gráfico, vê-se que, do total da população brasileira, a maior incidência de 

pessoa com pelo menos um tipo de deficiência, 9,7%, ocorre na Região Sudeste, como 

consequência da maior concentração populacional. Em seguida vem a Região Nordeste, 

com 7,4%, a Região Sul, com 3,2%, a região Norte, com 1,9% e a Centro Oeste, com 

1,7%. 

 

Figura 1 – Porcentagem de Pessoas com deficiência por regiões. 

 

Fonte: https://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/indicadores/censo-2010 

 

https://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/indicadores/censo-2010
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A tabela a seguir mostra de forma discriminada o quantitativo dos casos de 

deficiência conforme o Decreto nº 3.298/99, por região e estados. 

 

 

1 – Tipos de deficiência por regiões e estados 

 

Fonte: https://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/indicadores/censo-2010 

 

Conforme os dados apresentados, o número de deficientes no Brasil é muito alto, 

no entanto dificilmente encontra-se com essas pessoas em atividades laborais. Neste 

capítulo será abordado as principais medidas de inclusão das PcD no mercado de 

trabalho e seus entraves. 

Como foi debruçado nos capítulos anteriores, ao longo da história diversas 

foram as normas criadas para dá visibilidade dessas pessoas. No ordenamento jurídico 

brasileiro, pode-se considerar como principais leis que garantem a inclusão das PcD no 

mercado de trabalho, além da Constituição Federal de 1988 que em  seu Artigo 3º 

https://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/indicadores/censo-2010
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descreve claramente um dos objetivos fundamentais do Brasil é “promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”, pode ser destacado: 

• Lei nº 8.213/1991, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social. 

• Decreto nº 3.298/1999, a qual trata sobre a Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência. 

• Lei nº 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Essas normas buscam não apenas garantir a acessibilidade das Pessoas com 

deficiência no mercado trabalho, mas também garantir a inclusão de forma digna, sem 

preconceitos ou discriminação, garantindo todos os direitos e garantias estabelecidos na 

legislação vigente. 

Apesar do grande número de pessoas com deficiência no Brasil, apenas 

recentemente criou-se legislações, normas que buscam inseri-las no mercado de 

trabalho. 

Sabe-se que um dos entraves para a devida inserção dessas pessoas na atividade 

laboral é o preconceito, a discriminação que existe em nossa sociedade, fazendo com 

que muitas pessoas qualificadas, de plena capacidade técnica sejam excluídas. Desde os 

primórdios da nossa história, os deficientes foram perseguidos, excluídos, e ainda hoje a 

sociedade carrega essa herança segregacionista. 

A Lei nº 8.213/1991 (Lei de Cotas), em seu artigo 93, elenca o percentual de 

empregadores com deficiência que as empresas devem contratar, de acordo com o 

número de funcionários, vejamos: 

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada 

a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus 

cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 

deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

I – até 200 empregados. 2%; 

II - de 201 a 500 3%; 

III - de 501 a 1.000 4%; 

IV - de 1.001 em diante 5%. 
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(BRASIL, 1991) 

Verifica-se que a empresa possui uma margem para contratar PcD, essa margem 

varia de 2% a 5% do número total de funcionários. Dessa forma os empresários ficam 

restritos a essa porcentagem, fazendo com que uma empresa onde emprega 5 mil 

funcionários, por exemplo, é contratado apenas 5% de PcD. 

A mesma lei referenciada garante em seu artigo 93, § 2º que as empresas serão 

fiscalizadas para o devido cumprimento da lei. 

§ 2o Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a 

sistemática de fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre 

o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com 

deficiência e por beneficiários reabilitados da Previdência Social, 

fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades 

representativas dos empregados ou aos cidadãos interessados 

(BRASIL,1991) 

Onde não há uma efetiva fiscalização, exigência para que a lei seja 

verdadeiramente cumprida, existirá uma lacuna do número de cotas para deficientes no 

mercado de trabalho, não basta apenas criar a leis, mas a fiscalização é essencial para 

fazer valer o direito das pessoas mais vulneráveis. 

A lei trouxe uma ação afirmativa garantindo a inclusão no mercado de trabalho 

das pessoas com deficiência, resultado da luta de inúmeras entidades que têm 

contribuído com as mais variadas formas para a inclusão dessas pessoas no mercado de 

trabalho, levando-as a dignidade, reconhecimento da igualdade de seus direitos. 

Outro fator importante alegado pelos empregadores é a falta de qualificação 

profissional desses trabalhadores, pois muitos deficientes não possuem escolaridade 

adequada ou não possuem uma qualificação específica para poder inseri-los no mercado 

de trabalho. 

Além desses fatores pode-se considerar a falta de profissionais PcD no mercado 

de trabalho ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é um benefício mensal, 

garantindo pela Constituição Federal no seu Art. 203, inciso V, no valor de um salário-

mínimo às pessoas com deficiência, de qualquer idade, que comprovem não possuir 

meios para se manter ou cuja família não tenha recursos para mantê-los. O benefício é 

de extrema importância para a população, no entanto muitos jovens e adultos deixam de 

procurar um emprego formal, pois podem perder o benefício, ou trabalham 
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informalmente. 

Na paraíba, conforme dados do Portal do Ministério do Trabalho, podemos 

perceber um aumento do número de PcD no mercado de trabalho, a RAIS referentes ao 

ano de 2103 a 2016 nos detalha essa informação. A Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), é um Registro Administrativo, de periodicidade anual, criada com a 

finalidade de suprir as necessidades de controle, de estatísticas e de informações às 

entidades governamentais da área social. Constitui um instrumento imprescindível para 

o cumprimento das normas legais, como também é de fundamental importância para o 

acompanhamento e a caracterização do mercado de trabalho formal. (MP, 2019) 

De acordo com os dados obtidos nas RAIS60, podemos extrair as seguintes 

informações em relação ao número de vínculos de trabalhadores nas empresas e o 

número de trabalhadores com deficiência: de acordo com a RAIS de 2013, no estado da 

Paraíba, podemos obter resultados com relação as empresas, seu quantitativo de 

vínculos empregados e o número de trabalhadores com deficiência. As empresas 

mencionadas nas RAIS 2013 possuíam 120.542 de vínculos, sendo 1.221 trabalhadores 

com deficiência declarados, alcançando a proporção de cumprimento da lei em 47,67%. 

Para atingir o número adequado segunda a lei de cotas precisaria de 3.899, sendo uma 

diferença para alcançar o número de cotas, de acordo com a lei, precisaria de mais 2.040 

pessoas com deficiência. 

Na RAIS de 2014, o número de vínculos é de 136.534 trabalhadores, sendo 

2.691 trabalhadores com deficiência declarados, alcançando a proporção de 

cumprimento da lei em 57,16%. Para atingir o número adequado segunda a lei de cotas 

precisaria de 4.671, sendo uma diferença para alcançar o número de cotas de mais 2.001 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

Já a RAIS de 2015, possuía 124.229 de vínculos, sendo 2.546 trabalhadores com 

deficiência declarados, alcançando a proporção de cumprimento da lei em 60.01%. Para 

atingir o número adequado segunda a lei de cotas precisaria de 4.234, sendo uma 

diferença para alcançar o número de cotas de 1.693 pessoas com deficiência a mais. 

A RAIS de 2016, possuíam 120.365 de vínculos, sendo 2.672 trabalhadores com 
 

60 Dados extraídos da Secretaria Espacial dos Direitos da pessoa com Deficiência disponível em: 

https://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/indicadores/censo-2010, acessado em 02 de maio de 2019. 

 

https://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/indicadores/censo-2010
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deficiência declarados, alcançando a proporção de cumprimento da lei em 62,41%. Para 

atingir o número adequado segunda a lei de cotas precisaria de 4.128, sendo uma 

diferença para alcançar o número de cotas de 1.552 pessoas com deficiência. 

Conforme os dados obtidos, pode-se verificar que anualmente é crescente o 

número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho no estado da Paraíba, fator 

que se deve as leis de inclusão dos deficientes, além das políticas públicas de incentivo 

a essa visibilidade. 

As tabelas da RAIS explicitadas acima mostram a porcentagem, de acordo com a 

Lei 8.213/91, em instituições da Administração Pública, Empresa Pública e Sociedade 

de economia Mista, além de outras empresas, demostrando a quantidade de funcionários 

da empresa, o número de trabalhadores com deficiência, a porcentagem de acordo com 

os dados anteriores e o número de PcD que precisaria para atingir a cota conforme a 

Lei. Podemos notar que o número de Pessoas com Deficiência é crescente a cada ano, 

principalmente quando se trata de outras empresas, demonstrando que a lei, de forma 

paulatina vai sendo cumprida, além de mostrar que os PcD são capazes de realizar 

trabalhos eficientes, desconstruindo um pensamento de que ser deficiente é ser incapaz. 

 

Tabela 6 - Comparação com os dados gerais – Resultado Brasil 

 

 Comparação com os dados gerais – Resultado Brasil 

RAIS 2013 RAIS 2014 RAIS 2015 RAIS 2016 

Total de vínculos 48.948.433 49.571.510 48.060.807 46.060.198 

Trabalhadores

 co

m deficiência 

357.797 381.322 403.255 418.521 

Percentual 

 d

e trabalhadores com 

deficiência

 e

m relação ao totalde 
vínculos 

0,73% 0,77% 0,84% 90,86% 

Total de trab. com def.

 nas empresas 

com 100 ou

 mais 

empregados 

330.277 355.794 376.395 391.228 
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Participação 

 do

s trabalhadores

 co

m 

92,31% 93,31% 93,34% 93,48% 

 

 

 

deficiência empregados

 e

m 

empresas

 co

m obrigaçãolegal 

    

Participação 

 do

s trabalhadores

 co

m deficiência 

empregados  

 em 

empresas

 se

m obrigaçãolegal 

7,69% 6,69% 6,66% 6,52% 

Fonte: https://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/indicadores/censo-2010 

 

 

A RAIS com o demonstrativo no nível nacional, assim como a estadual, mostra 

um número crescente de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nos anos de 

2015 e 2016. Pode-se perceber que há uma grande diferença do número de 

trabalhadores com deficiência empregados em empresas sem obrigação legal e com 

obrigação legal, sendo aquela um número bem menor se comparado as empresas que 

possuem uma obrigação legal para contratar pessoas com deficiência, fator este, que 

mostra a efetividade da lei decotas. 

Diante das dificuldades encontradas para inserção das Pessoas com Deficiência 

no mercado de trabalho, destaca-se alguns meios na tentativa de solucioná-los. Uma das 

soluções seria a implementação de cursos profissionalizantes voltados para as PcD, 

respeitando as peculiaridades de cada deficiência, tendo apoio distintos, pois cada 

deficiência tem as suas especificidades, ou seja, cada tipo de deficiência possuiria um 

curso específico, ressaltando o seu sentido. As pessoas que possuem algum tipo de 

deficiência seja ela física ou mental tem o direito de receber uma atenção especial, 

https://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/indicadores/censo-2010
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voltada para a sua necessidade específica, para que possa desenvolver e alcançar o 

máximo de sua personalidade e capacidade profissional. 

Promover o bem estar, a melhoria dos profissionais com deficiência, através de 

políticas públicas eficazes, com a implementação da acessibilidade nos diversos 

ambientes, pois apesar de existirem ferramentas que auxiliam na inclusão muitas 

empresas não tem acesso a elas principalmente as pequenas empresas que não possuem 

capital para investir em equipamentos de apoio e adaptações tornando inviável a 

contratação do deficiente. 

Outro fator importante é a fiscalização para assegurar a eficácia da Lei 

8.213/1991, de acordo com Moraes (2012), a inspeção do trabalho exerce papel 

fundamental na execução da política afirmativa de exigência de contratação de pessoas 

com deficiência, não só no que se refere à verificação do cumprimento da lei, mas pela 

sua missão mais importante: aquela de agente de  transformação social. 

É importante descrever que o direito ao trabalho da pessoa com deficiência é 

assegurado e amparado por leis que ainda estão sendo discutidas, melhoradas, 

ampliadas, enfim, estão sendo moldadas para que tanto as empresas, quanto as pessoas 

com deficiência e a comunidade percebam que o ato da inclusão é uma questão a nível 

social e que está ligada a compreensão primária da relação entre a diferença e a 

igualdade, para a construção dos avanços em um país que adota o regime da 

democracia. 

 

CONCLUSÃO 

Através dos movimentos sociais que lutam por direitos das pessoas com 

deficiência ao longo dos anos, fez surgir diversas legislações que buscam levar políticas 

públicas afirmativa para essa parcela da população, refletindo em diversos âmbitos, 

inclusive no ordenamento jurídico brasileiro, o qual aderiu em várias convenções 

internacionais sobre o direito das pessoas com deficiência. Esse ato faz ampliar a 

visibilidade, além de expandir e garantir seus direitos fundamentais. 

Os direitos e conquistas das pessoas com deficiência no Brasil fizeram-se 

possíveis através das políticas de inclusão social tendo como principal referência a 
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Constituição de 1988 que garante às pessoas com deficiência diversos direitos, tendo 

como objetivo principal a busca constante da igualdade com as outras pessoas. A Lei 

8.213/1991, conhecida como Lei de cotas, a qual vem positivar o acesso ao mercado de 

trabalho às pessoas com deficiência, garantindo não apenas uma atividade laboral, mas a 

dignidade e igualdade de direitos perante a sociedade. 

Nesse trabalho foi citado alguns fatores que tornam obstáculos para a inserção 

das Pessoas com deficiência no mercado de trabalho como o pagamento do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), que é um benefício mensal, garantindo pela Constituição 

Federal no seu Art. 203, inciso V, no valor de um salário às pessoas com deficiência, de 

qualquer idade, que comprovem não possuir meios para se manter ou cuja família não 

tenha recursos para mantê-los. Além do preconceito enraizado na sociedade, que 

perpassa ao longo da história e que segrega parte da população, prejudicando-a, pois 

não é uma limitação física que pode dizer se uma pessoa é capaz ou não de fazer algo, é 

preciso dar oportunidade para a limitação tornar-se habilidade, capacidade, talento, 

garantindo o espaço social. Outro fator destacado foi a falta de qualificação dessas 

pessoas, dificultando a contratação por parte dos empregadores. 

Diante dessas dificuldades, convencionou-se trazer algumas possíveis soluções 

para as dificuldades apresentadas. Uma das soluções seria a efetiva implementação e 

expansão de cursos profissionalizantes voltados para as PcD, respeitando as 

peculiaridades de cada deficiência, tendo apoio distintos, pois cada deficiência tem as 

suas especificidades, ou seja, cada tipo de deficiência possuiria um curso específico, 

ressaltando o seu sentido. Além de haver uma maior e eficaz fiscalização para assegurar 

a implementação da Lei 8.213/1991 nas empresas. Por fim, a criação de políticas 

públicas eficazes na implementação, ampliação e fiscalização da acessibilidade nos 

diversos ambientes de trabalho. 
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CAPÍTULO XVI 

LEAN 4.0 NA COMUNICAÇÃO: FAZENDO MAIS COM MENOS, HOJE E NO 

FUTURO - ESTUDO DE CASO 

Vagner Antônio Pedro da Silva61; Douglas Sanches Ferreira Lima62; 

Alex Rowe de Almeida Gomes63.
 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-16 

 

RESUMO: 

Este trabalho tem como objetivo principal mostrar o quanto a tecnologia proveniente da 

indústria 4.0 favoreceu, não apenas as indústrias que optaram por fazer a produção de 

forma enxuta, mas principalmente a comunicação interna e externa em todas as áreas de 

produção. Para otimizar todos os processos e torná-los cada vez mais eficazes, 

aumentando assim a produção em menos tempo. Com o aumento da demanda, as 

indústrias passaram a precisar de uma tecnologia que possibilitasse atender a todos. 

Como resultado, surgiram inovações tecnológicas no setor, que hoje é conhecido como: 

Revoluções industriais. Com a indústria 4.0 foi possível mostrar como a tecnologia 

desempenha um papel fundamental na comunicação de qualquer indústria, permite a 

integração de sistemas que passaram a automatizar processos que antes eram feitos 

manualmente e também possibilitou a comunicação ainda mais eficaz entre setores e faz 

com que todos possam funcionar em harmonia. A comunicação dentro de uma indústria 

hoje pode ser vista como uma estratégia poderosa que permite uma melhoria em todas 

as organizações, resultando no desenvolvimento de novos produtos que atendam às 

necessidades do consumidor. Com a pandemia pode-se constatar que, a tecnologia 

ligada ao sistema de comunicação é a solução para que os processos não sejam 

prejudicados em momentos em que não é possível operar pessoalmente. 

PALAVRAS-CHAVE: Indústria 4.0. Revolução industrial. Comunicação. Enxuta. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo visa mostrar como a Indústria 4.0 tem desempenhado um papel 

importante na comunicação. Quando se é falado em uma comunicação na Indústria 

4.0 normalmente todos pensam rapidamente em possíveis sistemas integrados 

que possibilitam a comunicação entre as máquinas entre si com a intenção de 
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automatizar e imprimir mais inteligência em todos os processos de fabricação, mas além 

desta comunicação, existe uma que é tão importante quanto esta: a humana. 

Segundo Santos (2017), é comum que a rotina dentro de uma indústria seja 

bastante verticalizada, com algumas decisões e orientação vindas dos que estão em cima 

da hierarquia para quem está na parte mais de baixo. Por isso, a comunicação interna 

sempre seguiu o mesmo caminho, onde a sua função principal é sempre passar as 

informações vindas dos gestores para os que estão trabalhando efetivamente no 

operacional. 

Do ponto de vista de Caldas (2010), comunicação se resumia a algumas coisas 

como: informações, mudanças, direções para rotina. Com o conceito 4.0 dentro das 

indústrias, essas direções passaram a ser mais transversais, possibilitando assim que 

algumas pessoas, como os analistas de equipamentos, por exemplo, levem informações 

relevantes para os gestores baseados em dados de alguns equipamentos. Desta forma a 

comunicação mudou sua forma de ser implementada, se tornando assim mais horizontal. 

Outra característica deste conceito são os sistemas chamados de cyber- físicos, 

que fazem parte de uma combinação de uma rede de infraestrutura virtual e física de 

operação. Muitas empresas estão demonstrando que são incapazes de realizar projetos 

de infraestrutura física, com esse sistema é possível avançar para o mundo virtual, 

possibilitando assim uma melhora no processo de comunicação. 

Segundo Santos (2017), dentro desse avanço da indústria 4.0 e a utilização da 

mesma para uma melhor comunicação as empresas notaram uma possibilidade da 

utilização deste conceito em momentos de crise como esta que estamos passando. Com 

o aumento do home-office foi necessário a implantação deste conceito para que a 

comunicação entre as partes não fosse interrompida, sendo assim, o colaborador pode 

acessar todos os dados necessários para o cumprimento de suas obrigações mesmo em 

suas casas sem a obrigatoriedade de estarem em seu ambiente de trabalho. 

De acordo com Caldas (2010), os processos introduzidos pela indústria 4.0, tem 

colaborado para importantes mudanças no âmbito social e cultural, desencadeando a 

necessidade de desenvolvimento de novos perfis profissionais, com uma abordagem de 

novas competências e habilidades que são essenciais para as atividades serem 

executadas e com a finalidade de atender esta demanda. 
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Em meio a tantas mudanças nos processos, o profissional da indústria 4.0, 

deverá desenvolver competências, habilidades e capacitação técnica para atender as 

organizações e se tornar competitivo no mercado. As características essenciais para 

suprir a tendência deste cenário são possuir visão técnica, multidisciplinar, colaboração, 

idioma, senso crítico e flexibilidade. 

 

PROBLEMA 

O presente artigo procura dentro do setor industrial na área da comunicação, 

otimização do tempo e dos processos das informações a serem transmitidas o qual, gera 

melhor fluxo das informações e custo-benefício para a empresa por enxugar os gastos. 

 

JUSTIFICATIVA 

A importância deste trabalho se justifica no fato de toda indústria é competitiva, 

sendo o setor da comunicação não é diferente. Em busca de agilizar o processo de 

produção de modo que se torne mais eficaz através da atualização das linhas de 

produção do setor e automação de processos, para tornar a produção mais ágil, enxuta e 

com um efetivo de pessoas menor. 

Pelo fato de a comunicação ser um setor funda- mental para a sociedade, não 

podendo parar em momentos de crise ou pandemias, necessitam-se sempre meios mais 

atualizados para que se mantenha a informação circulando independentemente da 

situação vivida pela sociedade, com intuito de agilizar a informação a tecnologia torna-

se uma grande aliada para levar a mesma a todos os locais possíveis. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

A finalidade deste artigo tem como prioridade observar o impacto da indústria 

4.0 A finalidade deste trabalho tem como objetivo principal adaptar-se à nova realidade 

que surge com as novas tecnologias. Mostrar que o mundo está cada vez mais conectado 

e as fábricas estão tendo que embarcar nessa onda, uma vez que o mercado é muito 

competitivo. 
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E em meio a tudo isso, os profissionais também precisam encontrar seus lugares 

nessa nova indústria, tendo em vista que são eles que conduzem esse processo. Os perfis 

dos colaboradores que serão exigidos pelas empresas, ou seja, buscar novas 

especializações, competências e habilidades para permanecerem competitivos no 

mercado. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Identificar o perfil, as competências e as habilidades em comunicação do 

profissional da indústria 4.0; 

• Capacitação técnica; e cursos em potencial referente a indústria 4.0; 

• Descrever os impactos positivos e negativos da indústria 4.0; 

• Evidenciar as principais mudanças nas empresas (transformação digital); 

• Analisar os desafios que impactam a nova indústria 4.0 

 

METODOLOGIA 

Do ponto de vista de Santos (2017), o estudo é classificado como uma pesquisa 

bibliográfica, visa a exploração, através de pesquisas públicas por alguns autores 

relacionados a indústria 4.0 atrelada a comunicação, o trabalho pode ser considerado 

como qualitativo, porque o investigador promove alegações de conhecimentos, de 

acordo com o objeto de estudo analisado. 

Do ponto de vista de Caldas (2010), busca-se analisar os avanços da indústria 

4.0 e seus benefícios para a sociedade e para o mercado que se torna cada vez 

mais competitivo e dependente da tecnologia. 

Os critérios adotados para utilização das publicações dos autores como base para 

o trabalho foi, relevância apresentada para o objeto de pesquisa, tentativa de não 

redundância entre os artigos pesquisados para embasamento do trabalho e informações 

de livros e artigos pesquisados na ‘internet’ e no Google Acadêmicos que auxiliou, com 

conteúdos interessantes para a confecção do presente trabalho, de modo a trazer para 
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dentro da pesquisa o melhor conhecimento possível. 

Por último, com base em Santos (2017), os artigos selecionados foram alinhados 

com o tema do trabalho, com o objetivo central de mostrar como a comunicação foi 

beneficiada com o avanço da indústria 4.0. 

 

ESTUDO DE CASO 

Devido à pandemia que o mundo enfrenta no momento, deixou ainda mais a 

clara importância da tecnologia para uma boa comunicação e como as empresas que 

investem nesse modelo de sistema se beneficiarão em tempos difíceis. Dito isso, este 

estudo de caso analisa uma instituição de ensino superior, que precisou adaptar a  sua 

forma de funcionamento para que os alunos dos cursos presenciais não fossem 

prejudicados durante este tempo em que não é possível estar presencialmente em seus 

respectivos campus, utilizando o software da Microsoft, o Teams demonstrado na figura 

1. 

 

Figura 1 – Legenda 
 

 

Fonte:https://news.microsoft.com/pt-br/5-razoes-pelas-quais-o-teams-melhora-o-trabalho-em-

equipe/ 
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Uma das maiores universidades particular do nosso país com mais de 500 mil 

alunos em mais de 80 unidades em todo Brasil resolveu adotar uma nova realidade de 

ensino para o momento vivido. A tecnologia usada para o ensino à distância não seria o 

suficiente para suprir à necessidade dos mais de 500 mil alunos que antes da pandemia 

estudavam de forma presencial e foram obrigados a estudar a distância, já que por 

decretos dos governos todas as universidades iriam parar de funcionar até que tudo volte 

ao normal. 

Por isso, a universidade em questão precisou adaptar a sua forma de ensino a 

distância para os alunos da modalidade presencial e isso não seria possível se não fosse 

pela tecnologia. 

 

ANÁLISE DE RESULTADOS 

O estudo foi fundamentado em sete perguntas que teve a opinião de 61 

estudantes universitários, visa analisar o nível de satisfação e adaptação dos alunos que 

utilizaram o software Microsoft Teams. As respostas dos alunos foram feitas de forma 

anônima, para que nenhum estudante se sentisse constrangido. Os resultados obtidos 

estão descritos no decorrer deste estudo. 

 

ANÁLISE DO PERFIL 

Através do formulário que será apresentado na figura 6, foi possível ter de fazer 

uma análise do perfil dos entrevistados, foram analisadas faixa etárias estabelecidas no 

formulário que será apresentado a seguir, com intuito de verificar qual o 

posicionamento aderido pelos entrevistados com relação a essa inovação. 

Qual a sua idade? 

Sua universidade está utilizando o Microsoft Teams? Você está satisfeito com a 

plataforma utilizada? 

Você acredita que foi uma boa decisão da sua universidade? Conseguiu se 

adaptar com a nova forma de ensino? 
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Qual o nível de satisfação através das lives? 

Após esta experiência você mudaria para o ensino a distância? 

 

Figura 2 – Formulário de pesquisa 
 

 

Fonte: Autores 
 

RESULTADO DA PESQUISA 

Através do estudo foi possível ter acesso a qual faixa etária respondeu ao 

formulário e percebeu-se que os jovens predominaram na pesquisa o grau de aceitação 

dos alunos em relação à plataforma adotada pela universidade foi de 90%, 

demonstrando que a qualidade do ensino foi alcançada. 

A decisão tomada pela universidade, com relação à forma de dar continuidade ao 

semestre em vigor, foi aceita por 90% dos entrevistados conforme demonstra a figura 3 
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Figura 3 – Faixa etária e satisfação da pesquisa 
 

 

Fonte: Autores 
 

Os entrevistados também relataram que 88% deles conseguiram se adaptar à 

nova forma de ensino que foi feita através da plataforma Teams. Entretanto, o resultado 

da pesquisa em relação à mudança de ensino do presencial para o EAD ainda não tem 

um bom nível de aceitação, o que demonstra uma resistência da sociedade para com 

esse método de ensino como demonstrado na figura 4. 
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Figura 4 – Adaptação a mudança de ensino 
 

 

Fonte: Autores 
 

MELHORIAS 

A universidade ao optar por investir no sistema da Microsoft, chamado: Teams. 

Que tem como objetivo principal criar salas de aulas colaborativas que estejam 

conectadas a um sistema principal, atinge um custo-benefício melhor, um exemplo é a 

não necessidade de um espaço físico para lecionar, nem trabalhadores do segmento de 

serviços gerais e aumenta a quantidade de alunos que podem assistir a matéria uma vez 

que o espaço físico não suporta. O sistema Teams possibilita o gerenciamento de 

aprendizagem remota, o que significa que os professores não terão apenas um sistema 

para fazer suas aulas, mas também poderão gerenciar tarefas, trabalhos e provas. Ou 

seja, tudo que seria feito presencialmente, a Instituição conseguiu com a tecnologia do 

Teams fazer de forma virtual. Outra característica marcante deste sistema é a 

possibilidade de se usar em qualquer sistema operacional, ele não está restrito somente 

ao Windows ou ao Mac, os alunos podem ter acesso a todo o sistema pelo próprio 
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celular e de onde estiverem. 

A universidade encontrou na Tecnologia Teams a possibilidade de continuar o 

seu ensino com excelência, isso só foi possível porque a sua comunicação com os 

alunos não foi prejudicada já que esse sistema conseguiu suprir toda essa necessidade. 

Possibilitou aos alunos efetuarem diversos tipos de projetos ao mesmo tempo, ainda que 

seus objetivos fossem completamente distintos. Isso tudo graças ao completo sistema 

disponibilizado pela Microsoft através do software Teams. 

O sistema se mostrou eficaz pela sua capacidade de fazer com que os alunos 

trabalhem em equipe mesmo que todos estejam estudando das suas próprias casas. 

Outro ponto importante é em relação à segurança dos dados. A universidade buscou um 

sistema capaz de proteger não somente suas próprias informações, mas também de 

todos os seus alunos e professores, tudo que for compartilhado no sistema está 

protegido de forma completa, fazendo com que alunos e professores possam 

compartilhar sem receio de que qualquer conteúdo ou informação seja vazada. 

No Teams, a Universidade encontrou um sistema capaz de unificar e gerenciar 

todas as turmas em um único lugar. Trouxe para um mesmo sistema a sala de aula, abas 

para trabalho, dúvidas, chats e outras ferramentas. Alcançando desta forma, uma 

otimização, devido a integração de todos os processos e ferramentas. A Instituição 

demonstrou com essa atitude que o seu aluno sempre vem em primeiro lugar, porque 

tomou as decisões necessárias para que ninguém fosse prejudicado perdendo o semestre 

ou mesmo o ano letivo, e isso leva aos alunos muita segurança, porque a Universidade 

se adapta bem em qualquer situação, por mais adversa que possa ser, ou seja, a 

confiança transmitida aos antigos e novos alunos será a maior herança carregada pela 

Universidade após a pandemia 

 

CONCLUSÃO 

Através da realização desta pesquisa bibliográfica, compreendeu-se que a 

transformação digital vem, muda rapidamente nossos hábitos em todas as esferas, sejam 

elas econômicas ou sociais. A Indústria 4.0 trouxe um novo conceito que envolve todas 

as inovações tecnológicas; E cada vez mais diminui o tempo e recursos oriundos da 
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gestão humana. 

Foi analisado que o contexto da indústria 4.0 traz inúmeros benefícios para o 

setor industrial e social. Mas, também traz consigo algumas questões que precisamos ter 

atenção, devido ao perigo de ciberataques, de modo que os dados possam ser aces- 

sados de qualquer lugar do mundo.  Então, se faz necessário uma robusta segurança   da 

informação na indústria 4.0. 

Compreende então que a inovação na comunicação é fundamental para a 

organização e que esta necessita de profissionais com a paixão por aprender, 

desconstruir     a si mesmo e reaprender, tendo uma capacidade multidisciplinar, de 

adaptação, bom relacionamento interpessoal para trabalho em rede e flexibilidade para 

exercer tarefas em ambientes sob constantes processos de mudança. 

Embora o mundo esteja cada vez mais conectado, o relacionamento interpessoal 

diminui. Nesse instante, a comunicação 4.0 surge como uma estratégia para quebrar 

paradigmas e determinar relacionamentos e conhecimentos. Sem ela, nem toda a 

tecnologia do mundo pode unir as pessoas dentro de um mesmo propósito e fazê-las 

entender os processos de forma clara, objetiva e uniforme. Assim, se fortalece 

segmentos importantes como ética, valores, responsabilidade social etc. 

Por fim, em vez de temer a tecnologia, é preciso se antecipar aos desafios que a 

nova realidade traz. Principalmente agora com a Pandemia do Corona vírus (COVID-

19), em que os governos ao redor do mundo recomendaram o isolamento social como 

medida para tentar conter a disseminação do novo vírus. Com isso, muitas empresas, 

organizações e instituições aderiram o home office. E essa nova maneira de se trabalhar 

remotamente já se mostrou efetiva e, faz grupos de profissionais trabalharem à 

distância, sem que haja uma redução do faturamento da empresa que se transformou e 

se adaptou a essa nova realidade. Aliado a isso reduziu-se, gastos com viagens 

corporativas, carros da rua evitando deslocamentos no trânsito, desafogou o transporte 

público, liberou os ativos humanos para serviços remotos, conquista-se um ganho em 

tempo livre para se dedicarem a suas famílias, cuidar da saúde e outros afazeres que lhes 

dão prazer. 

Finalmente, concluímos que os objetivos propostos por esse trabalho foram 

alcançados bem como a pergunta (problema) foi respondida. 
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CAPÍTULO XVII 

MICOBIOTA EM SEMENTES DE ESPÉCIES DE CROTALÁRIAS E 

CULTIVARES DE SORGO 

Pamela Francisca Ferreira64; Leimi Kobayasti65;  

Aluísio Brígido Borba Filho66; Abraão di Matheus Pereira Viana67 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-17 

 

RESUMO: 

A semente é um dos meios mais eficientes de disseminação de patógenos, propiciando, 

dentre outros fatores a introdução de doenças em novas áreas e reduzindo a produção de 

determinadas culturas. Por isso o objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência de 

fungos associados as sementes de crotalária e de sorgo. Foram avaliadas sementes de 

quatro espécies de crotalárias e cinco cultivares de sorgo. As sementes foram 

submetidas ao blotter testcom restrição hídrica para crotalárias e, sem restrição hídrica 

para sorgo. Estas foram distribuídas em placas de Petri sobre três folhas de papel de 

filtro esterilizado, umedecidos com solução de NaCl-1,0 MPa ou água destilada e 

esterilizada, conforme a cultura. As placas foram incubadas em uma temperatura de 

22ºC (±2ºC), sob fotoperíodo de 12 h de luz branca fluorescente, por um período de sete 

dias. Os testes de germinação, vigor e índice de velocidade de germinação (IVG) foram 

executados pelo método de rolo de papel. Foram encontrados associados as sementes de 

crotalárias, 15 espécies de fungos sendo as de maior frequência, Rhizopus stolonifer, 

Mucor sp. e Aspergillus spp. Para as cultivares de sorgo estavam associadas 11 espécies 

sendo Aspergillus spp., Penicillium sp. e Rhizoctoniasolanios de maior frequência. 

Dentre ascrotalárias, Crotalaria breviflora obteve a melhor taxa de germinação e a C. 

ochroleuca, melhor vigor e índice de velocidade de crescimento. Para as cultivares de 

sorgo, todas as cultivares apresentaram germinação acima de 85,0% sendo que a JB 

1324 se destacou como a melhor cultivar em função da germinação, vigor e índice de 

velocidade de germinação. 

PALAVRAS-CHAVES: Sorghum sp. Crotalaria sp. Qualidade fisiológica. 

 

INTRODUÇÃO 

A semente é o meio mais eficiente de disseminação de patógenos, propiciando 
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dentre outras coisas a introdução de doenças em novas áreas, reduzindo a produção de 

determinadas culturas. Entre os principais danos que os microrganismos causam são a 

morte de plântulas pré e pós-emergência, podridões radiculares, infecção da parte aérea 

com reflexos sobre a qualidade das sementes, o que pode gerar perda de vigor, 

germinação e apodrecimento. O teste de sanidade fornece informações sobre a 

qualidade das sementes e possibilita a identificação de determinados patógenos apesar 

da ausência de lesões/sintomas nas sementes (BLANCO et al., 2019) permitindo que o 

lote possa ser tratado antes da semeadura, impedindo que patógenos sejam introduzidos 

em áreas sadias (FORCELINI, 2009). 

As leguminosas do gênero Crotalaria são nativas da Índia, com ampla adaptação 

às regiões tropicais do mundo. Seu principal emprego é a adubação verde, além disso, 

também podem ser usadas como plantas-armadilhas em solos infestados por nematoides 

e em regiões endêmicas de dengue, na fixação do nitrogênio em sistemas de cultivo 

rotativo e na indústria de papel e fibras (PACHECO; SILVA-LÓPEZ, 2010). 

Dentre as crotalárias, as espécies crotalária-juncea (Crotalaria juncea), 

crotalária-ochroleuca (Crotalaria ochroleuca) e crotalária-espectabilis (Crotalaria 

spectabilis) estão entre as mais conhecidas, tanto cientificamente quanto pelo setor 

produtivo, já que há maior disponibilidade de sementes no mercado (GARCIA; 

STAUT, 2018). 

O cultivo de crotalárias na entressafra é uma alternativa para diversificar a 

sucessão soja/milho (GARCIA; STAUT, 2018). Esse sistema de produção, 

predominante em praticamente todo o Brasil, vem apresentando valores de 

produtividade elevados (GARCIA et al., 2018). Além disso, a cultura apresenta diversas 

espécies com características favoráveis para a rotação de culturas, sendo de extrema 

importância na otimização da eficiência de uso de fertilizantes, no incremento da 

matéria orgânica no solo, bem como na diminuição da suscetibilidade e de prejuízos 

decorrentes de questões fitossanitárias (GARCIA; STAUT, 2018). 

Embora haja ênfase no controle de fitonematoides, pouco se diz a respeito dos 

patógenos que podem estar associados às espécies de crotalária e fazendo desta um 

potencial reservatório de inóculo das espécies patogênicas. Embora as crotalárias sejam 

empregadas como alternativa de rotação cultural, não é comum o tratamento químico 
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das sementes e o desconhecimento do parâmetro sanitário destas, podem veicular 

organismos patogênicos à cultura subsequente (DINIZ et al., 2020). Entre os poucos 

trabalhos relacionados a patógenos em sementes de crotalárias, dentre eles, foram 

relatados Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Rhizopus, Fusarium, Cladosporium e 

Curvularia (BLANCO et al., 2019; DINIZ et al., 2020). 

O sorgo (Sorghum bicolor Moench) é um dos principais cereais cultivados e 

consumidos no mundo, passando a ter destaque na economia agrária do Brasil a partir 

da década de 80 (ROQUE; GUATIMOSIM, 1985). A planta do sorgo se adapta a uma 

gama de ambientes, principalmente, sob condições de deficiência hídrica, desfavoráveis 

à maioria de outros cereais. Essa característica permite que a cultura seja apta para se 

desenvolver e se expandir em regiões de cultivo com distribuição irregular de chuvas e 

em sucessão a culturas de verão (TARDIN; RODRIGUES, 2008). 

No Brasil, a área cultivada de sorgo na safra 2018/2019 foi de 851.615 hectares, 

com produção de 2.596,642 toneladas de grãos. O maior produtor no país é o estado de 

Goiás com uma participação de 42,2% do total produzido, o Estado de Mato Grosso 

está em quarto lugar no ranking tanto de área plantada com 59.088 hectares assim como 

na produção com 136.840 toneladas (IBGE,2019). 

A cultura do sorgo está sujeita à incidência de um número relativamente elevado 

de doenças, cujo patógenos são, na maioria, transmitidos pelas sementes. Essa 

transmissão torna-se mais importante, nessa cultura, em virtude da forma de suas 

panículas, nas quais as sementes estão totalmente expostas e agrupadas, criando 

condições ideais ao desenvolvimento de fungos, principalmente em áreas onde a 

umidade relativa é alta por ocasião da maturidade fisiológica das sementes (PINTO, 

1999). 

Dentre as doenças que afetam a cultura do sorgo no Brasil, podem ser citadas 

como mais importantes as seguintes: antracnose (Colletotrichum sublineolum); míldio 

(Perenosclerospora sorghi); helmintosporiose (Exserohilum turcicum); ferrugem 

(Puccinia purpurea); ergot ou doença açucarada (Claviceps africana) e a podridão seca 

(Macrophomina phaseolina) (COTA et al., 2010). 

Pouco se sabe a respeito de patógenos que podem estar associados às espécies de 

crotalária e sorgo, fazendo destas um potencial reservatório de inóculo das espécies 
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patogênicas a soja, milho e algodão, culturas normalmente utilizadas nas safras da nossa 

região. Desta forma como ambas as culturas, são utilizadas na Região Centro-Oeste 

como plantio de segunda safra ou safrinha, há necessidade de mais pesquisas sobre os 

microrganismos presentes nas sementes delas. Por isso o objetivo deste trabalho foi 

avaliar a ocorrência de fungos associados a sementes de crotalária e sorgo. 

 

METODOLOGIA 

As análises de sanidade foram realizadas com as quatro espécies de crotalária: 

Crotalaria spectabilis, C. ochroleuca, C. juncea e C. breviflora. E para a cultura do 

sorgo, cinco cultivares: AS 4650, JB 1324, AGN 80G20, AS 4639 e JB 1330. Todas 

foram avaliadas no laboratório de Fitopatologia da Faculdade de Agronomia e 

Zootecnia (FAAZ), da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá. 

Para as sementes de crotalárias, utilizou-se da técnica de blottertest modificado 

com restrição hídrica e para sementes de sorgo, sem a restrição hídrica, portanto, 

utilizando somente de água destilada esterilizada. As sementes foram distribuídas em 

placas de Petri sobre três folhas de papel de filtro esterilizado, umedecidos com solução 

de cloreto de sódio (NaCl) a - 1,0 MPa e ou água destilada esterilizada, conforme a 

cultura. Estas placas foram incubadas em uma temperatura de 22ºC (± 2ºC), sob 

fotoperíodo de 12 h de luz branca fluorescente, durante sete dias. Findo o período, as 

sementes foram avaliadas individualmente, sob microscópios estereoscópio e ótico, e 

quando necessário, foram feitas lâminas para identificação dos fungos. E a identificação 

foi realizada com base nas características morfológicas e com o auxílio de literatura 

específica (BARNETT; HUNTER, 1986; CARMICHAEL et al., 1980). Para cada 

amostra de sementes foi utilizada 8 repetições de 25 sementes, sendo cada placa de Petri 

com 25 sementes constituída como uma repetição, totalizando 200 sementes em 

delineamento inteiramente casualizado. 

Para os testes de germinação, índice de velocidade de germinação e vigor de 

sementes foi utilizado o método de rolo de papel com duas avaliações (BRASIL, 2009), 

sendo o experimento conduzido em delineamento inteiramente casualizado, e para cada 

genótipo utilizou-se 4 repetições de 50 sementes. As duas avaliações foram feitas no 

quarto e décimo dia de incubação tanto para crotalárias quanto para o sorgo. 
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O índice de velocidade de germinação (IVG) foi realizado juntamente com os 

testes de germinação e vigor, utilizando os valores da primeira contagem e da segunda 

contagem, esses valores foram aplicados a fórmula, a seguir, para se obter as médias de 

cada espécie/variedade: 

IVG = (G1/N1) + (G2/N2); onde:  

IVG = índice de velocidade de germinação 

G1, G2 = número de plântulas normais identificadas na primeira e segunda 

contagem; 

N1, N2 = número de dias da montagem do teste é primeira e segunda contagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi possível a identificação de 15 gêneros de fungos nas 4 espécies de crotalárias 

(Tabela 1), alguns com maiores incidências que os outros, e podendo causar diferentes 

tipos de doenças, o que não é favorável ao cultivo. Alguns desses patógenos não 

prejudicam a cultura da crotalária em si, mas pode se utilizar dela como fonte de 

inóculo. 

 

Tabela 1. Incidência de fungos associados às sementes de Crotalaria spectabilis, C. ochroleuca, 

C. juncea e C. breviflora. UFMT, campus Cuiabá, 2020. 

Fungos Incidência (%) 

C. spectabilis C. ochroleuca C. juncea C. breviflora 

Alternaria sp. -* 1,5 6,5  

Aspergillus spp. 45,0 12,5 49,0 44,0 

Penicillium sp. 2,0 14,5 65,0 22,0 

Cladosporium 

cladosporiodes 

3,5 26,5 1,0 10,5 

Fusarium sp. - 10,0 - - 

Rhizoctonia solani - 16,5 0,5 - 

Curvularia sp. 0,5 4,0 - - 
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Mucor sp. 87,0 0,5 9,5 6,0 

Rhizopus stolonifer 89,5 - 0,5 - 

* O traço (-) indica a não detecção do fungo em questão. 

 

Alguns fungos foram encontrados associados as sementes, porém em baixa 

incidência os quais não estão na tabela, são eles: Choanephora sp. (0,5%) em C. 

spectabilis; Cordana sp. (1,0 %), Nigrospora sp. (2,5%) eCercospora sp. (2,0%) em C. 

ochroleuca; Phoma sp. (1,0%) em C. juncea; Trichoderma sp. (1,0%) em C. breviflora. 

O fungo Choanephora sp. pertence à família Mucoraceae, conhecida por causar 

danos devastadores na parte floral e nos frutos de muitas espécies de plantas (AGRIOS, 

2005) sendo sua disseminação promovida por meio do vento, da chuva, da irrigação por 

aspersão e até mesmo por sementes ou insetos vetores de fungos (CARDOSO, 2001). O 

gênero Cordana é um fungo distribuído mundialmente e frequentemente tem sido 

encontrado sobre diferentes substratos, tais como solo, restos de plantas e outros fungos 

(HERNÁNDEZ-RESTREPO et al., 2014). No Brasil, a espécie Cordana musaeé agente 

causal da Mancha-de-Cordana, considerada como doença secundária na cultura da 

bananeira, e frequentemente associada às lesões da Sigatoka amarela (NECHET; 

VIEIRA, 2005). 

O fungo Nigrospora é considerado contaminante em semente, mas em alguns 

casos, podem ocasionar doenças (KRUPPA; RUSSOMANNO, 2006), e podem ser 

encontradas associados as sementes, afetando o vigor destas (KOBAYASTI et al., 

2011). As espécies Cercospora sp. e Phoma sp. são fitopatógenos que comumente estão 

associadas as sementes, sendo ambos encontrado em sementes de soja, arroz, feijão, 

café, algodão (MACHADO, 1988) sendo patogênicos a estas culturas e, dependendo da 

espécie, causando manchas foliares e podridões. Fungos como Trichoderma sp. estão 

entre os mais pesquisados como agentes de biocontrole, são fungos de vida livre, 

encontrados nos mais diversos tipos de solo, especialmente nos solos orgânicos e 

capazes de parasitar outros fungos (GUIMARÃES et al., 2018), sendo de grande 

importância econômica para a agricultura. 

O fungo Alternaria sp. (Tabela 1) foi encontrada nas espécies C. ochroleuca e C. 

juncea e C. breviflora (Tabela 1), é agente causal da mancha-de-Alternária, afeta várias 
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culturas agrícolas (soja, feijão, tomate etc.) muitas vezes causando severos danos. A 

importância desse patógeno se dá principalmente em função de ser transmissível pelas 

sementes como por exemplo, em feijão e por ser fonte de inóculo (MORAES; 

MENTEN, 2006). Blanco et al., 2019 também relataram a presença deste fungo em C. 

junceacom 44% de incidência. 

Aspergillus sp., Penicillium sp. foram encontradas em todas as espécies de 

crotalárias variando na frequência entre eles. Ambas as espécies são consideradas 

fungos de armazenamento e sua presença na semente, geralmente, indica a má qualidade 

ou problemas de conservação (KRUPPA; RUSSOMANNO, 2006) e estão entre os 

principais agentes deterioradores de sementes (POPINIGIS, 1977).Assim como também 

podem vir a prejudicar a qualidade fisiológica das sementes, afetando sua capacidade de 

germinação (VECHIATO et. al., 2010; SANTOS et. al., 2014) causando depreciação de 

grãos ou sementes, principalmente quando armazenadas sob condições inadequadas 

(KOBAYASTI et al., 2011). Farias et al. (2002) observa que a alta ocorrência deste 

patógeno está relacionada ao manejo da colheita e pós-colheita e umidade relativa do ar 

durante o armazenamento. 

Cladosporiumfoi encontrado em todas as espécies de crotalárias, é considerado 

como contaminante (KRUPPA; RUSSOMANNO, 2006). As espécies de Cladosporium 

ocorrem em inúmeras espécies vegetais, especialmente como componente da micoflora 

de sementes (KOBAYASTI et al., 2011). Além da perda de vigor, certas espécies de 

fungos, como C. cladosporioides, são passíveis de causar manchas no tegumento, 

resultando em aspecto indesejável e provocam a depreciação dos lotes (NEERGAARD, 

1980). Há poucos relatos da relação do patógeno Cladosporium com as espécies de 

crotalária, porém ele pode se utilizar da cultura como fonte de inóculo, afetando outras 

espécies a ser utilizadas como rotação ou até mesmo na adubação verde (DINIZ et. al., 

2020). Blanco et al. (2019) relatam a incidência de 12% de Cladosporium em C. 

spectabilis. 

Com relação Fusarium sp., foi encontrado nas sementes de C. ochroleuca na 

taxa de 10,0%, sendo capazes de afetar a viabilidade das sementes, a emergência das 

plântulas e ainda, matar as plântulas (VECHIATO et al., 2010). Richardson (1990) 

também relatou a presença de Fusarium spp. em sementes de crotalárias. Pozza et al. 
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(1999) relata, em seu levantamento fitossanitário, a ocorrência de 12,1% desse gênero 

de fungo causando doenças em diversos hospedeiros.  

A Rhizoctonia solani foi encontrada com taxa variando entre 0,5% e 16,5% em 

C. juncea e C. ochroleuca, respectivamente. Casagrande et al. (2016) relataram a 

presença deste fungo em C. ochroleuca e em C. spectabilis. Estes mesmos autores, 

relatam que este fungo pode estar associado à vários sintomas provocados na cultura da 

soja, como tombamento, podridão de raízes e hipocótilos e mela ou requeima. Vale 

ressaltar que por ser um patógeno de solo, apresentar estruturas de resistência como 

escleródios, e fazer o uso de lotes de sementes contaminados com este gênero, pode 

aumentar a população deste patógeno como relata TOLEDO-SOUZA et al. (2008) que 

observaram uma relação positiva entre Rhizoctonia e C. spectabilis. 

Com relação a Curvularia, encontrada em C. spectabilis e C. ochroleuca em 

baixa incidência, são considerados saprófitas e sempre estão presentes nas sementes, 

podendo afetar o vigor destas (KOBAYASTI et al, 2011). Fungos deste gênero têm 

ampla distribuição em áreas temperadas e subtropicais, sendo associados a gramíneas 

forrageiras e grãos, tendo como plantas hospedeiras, gramíneas e outras (OLIVEIRA et 

al., 2013). Os gêneros Alternaria, Curvularia e Fusarium são considerados importantes 

patógenos que podem causar manchas foliares, podridões de raízes e de colo além de 

murchamento de plantas, conforme a espécie patogênica e o hospedeiro envolvido 

(KRUPPA; RUSSOMANNO, 2006). 

O fungo Mucor sp. apresentou-se com taxas variando entre 0,5% a 87,0% e 

apesar de ter sido encontrada em todas as espécies de sementes de crotalárias, é 

considerado como saprófita ou contaminante em sementes de soja e dificultam a 

análises das sementes (HENNING, 2005).  

Já o fungo R. stolonifer encontrado com 89,5% em C. spectabilis e com 0,5% 

em C. juncea é considerado como contaminante (HENNING, 1997). Vale ressaltar que 

em alguns estudos demonstram que os gêneros de Rhizopus e Aspergillus, prejudicam a 

qualidade fisiológica das sementes, reduzindo sua capacidade de germinação 

(VECHIATO et. al., 2010; SANTOS et. al., 2014). O Rhizopus é considerado um fungo 

polífago e importante agente causal de podridões pós-colheita em numerosos tipos de 

vegetais e frutos (AGRIOS, 2005). Entretanto, ao tratar-se de sementes, o gênero 
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Rhizopus é considerado, geralmente, um contaminante (REGO, 1995). 

Blanco et al., (2019) também relataram a presença dos fungos como Aspergillus, 

Penicillium, Alternaria, Rhizopus, Fusarium, Cladosporium e Curvularia em diferentes 

espécies de crotalárias. Diniz et al. (2020) relataram as espécies Alternaria alternata, 

Aspergillus sp., Cladosporium sp. e Penicillium sp. Portanto, os fungos encontrados na 

nossa pesquisa, não diferiram destes trabalhos, corroborando com a presença dos 

mesmos nas diferentes espécies de crotalárias. 

Outro fator importante a ser considerado, foi o isolamento de alguns destes 

gêneros de fungos associados às plantas sintomáticas de crotalárias (C. ochroleuca e C. 

spectabilis) como Curvularia, Alternaria, Fusarium, Rhizoctonia e Phoma 

(CASAGRANDE et al., 2016) demonstrando a possibilidade de ser fonte de inóculo 

para outras culturas, especialmente, aquelas que são cultivadas posteriormente aos da 

crotalárias. 

Para a cultura do sorgo, foram identificados 11 gêneros de fungos nas 5 

cultivares de sorgo (Tabela 2), demostrando a importância dos testes de sanidades, pois 

muitos desses patógenos podem afetar não somente sementes, como também os grãos 

das culturas, prejudicando o estande da lavoura e a durabilidade de armazenamento 

deles. 

 

Tabela 2. Incidência de fungos associados às sementes de sorgo das cultivares AS 4650, 

JB1324, AGN 80G20, AS 4639 e JB 1330.UFMT, campus Cuiabá, 2020. 

Fungos Incidência (%) das cultivares de sorgo 

AS 4650 JB 1324 AGN 80G20 AS 4639 JB 1330 

Aspergillus spp. - - 67,5 - - 

Penicillium sp. - 4,0 66,0 - - 

Alternaria sp. - 2,0 2,0 8,5 1,0 

Bipolaris sp. - 1,0 2,5 1,5 - 

Rhizoctonia solani - 14,5 16,5 42,0 15,0 

Fusarium sp. - - 2,5 12,0 0,5 

Cladosporium 

cladosporiodes 

- 0,5 4,5 - - 
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Nigrospora sp. 35,5 25,5 3,0 2,0 - 

Phoma sp. - - 0,5 9,0 - 

Curvularia sp. - - 0,5 7,0 - 

Mucor sp. - - 3,0 - - 

* O traço (-) indica a não detecção do fungo em questão. 

 

Das cultivares avaliadas, a AGN 80G20 foi a que apresentou maior número de 

espécies fúngicas, com 11 gêneros, variando entre 0,5% a 66,0%, enquanto na AS 4650 

foi constatada apenas a presença da Nigrospora sp. com 35,5%.  

Os fungos destacados em função da sua alta incidência na cultivar AGN 80G20, 

foram Aspergillus (67,5%) e Penicillium (66%), ambos os fungos são conhecidos por 

infestarem em grãos de sorgo nos armazéns, constituindo-se em problemas sanitários de 

pré-colheita e de pós-colheita dos grãos. Esses fungos causam perdas pela redução no 

tamanho e peso dos grãos, no valor de mercado do grão, no valor nutritivo dos grãos e 

na qualidade dos grãos durante a armazenagem (PINTO, 2004).  

A espécie Alternaria sp. foi encontrada em taxas variando de 1,0% a 8,5% 

somente nas cultivares JB1324, AGN 80G20, AS 4639 e JB 1330. A espécie é 

considerada patogênicas as sementes de sorgo, sendo relatado por Pinto (2002). O 

gênero Bipolaristeve baixa incidência (variação de 0,5 a 2,0%), porém é um fungo que 

ataca as plantas de sorgo em todos os estádios de desenvolvimento e a germinação dos 

conídios é favorecida por condições de alta umidade relativa (LAGO et al., 2012) 

levando posteriormente ao aparecimento de lesões características da doença e 

debilitando a planta. 

Para as sementes de sorgo AS 4639, destaca-se a R. solani (42%) e Fusarium 

(12%) e, na JB 1330, Rhizoctonia com15%. Ambos os fungos causam ‘damping-off’ em 

plântulas, cujos sintomas manifestam-se na forma de podridão de tecidos tenros da base 

do caulículo próximo ao nível do solo, seguido de sua morte (PANIZZI et al., 2016).E o 

gênero Fusarium, é um fungo de grande importância para o setor agrícola devido 

possuir uma grande gama de culturas hospedeiras de importância econômica, como 

algodão, café, soja, tomate e feijão, causando doenças conhecidas como fusariose, 

podridão das raízes e murcha (MICHEREFF et al., 2005), e pode atacar o sistema 
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radicular causando morte de plântulas logo após a emergência (PINTO, 2002). 

C. cladosporioides foi encontrado em baixa incidência nas cultivares JB 1324 e 

AGN 80G20. De acordo com Barros e Juliatti (2012), a espécie C. cladosporioides é 

considerado um fungo endofítico, vive no interior dos grãos, sem causar danos aos 

mesmos, e está largamente disseminado no ar e na matéria orgânica. 

A Nigrosporasp. foi relatada nas quatro cultivares de sementes de sorgo (AS 

4650, JB1324, AGN 80G20, AS 4639) com taxas variando de 2,0% a 35,5%, é 

considerada um fungo saprófita, mas muito comum em sementes e de um grande 

número de hospedeiros (GOULART, 2018). E Mucor com incidência de 3,0% na AGN 

80G20 é considerado como saprófita ou contaminante e, em sementes de soja e 

dificultam a análises das sementes (HENNING, 2005). 

Das espécies fúngicas relatadas junto as sementes de sorgo, Lago et al. (2012) 

observaram que a Phoma sp. podem causar danos tanto à germinação como à qualidade 

das sementes. Além disso, o gênero Phoma é considerado cosmopolita, possuindo 

espécies oportunistas e saprófitas, tendo uma vasta gama de hospedeiros 

(CASAGRANDE et a., 2016) como café, soja, mandioca e outros. As espécies 

Aspergillus sp. e Fusarium sp., que por sua vez, são comuns em sementes de sorgo 

durante o armazenamento e podem causar prejuízos na germinação e no vigor, com 

grande importância epidemiológica causando prejuízos à qualidade das sementes 

(LAGO et al., 2012). As espécies fúngicas citados por estes autores foram encontradas 

nas amostras de sementes de sorgo avaliadas neste trabalho, demonstrando a 

importância dos testes de sanidade de sementes e os prejuízos que poderão vir a causar 

se não tomar nenhuma medida preventiva. 

Flavio et al. (2014) relataram em sementes de sorgo a presença de Aspergillus, 

Penicillium, Curvularia e Fusarium como os mais frequentes. Martins Netto et al. 

(1998) também relataram que os principais fungos ocorrentes foram Penicillium, 

Aspergillus, Rhizopus, Alternaria, Curvularia, Fusarium. Lago et al. (2012) relataram a 

presença de diversos patógenos de importância epidemiológica que causam prejuízos à 

qualidade das sementes, dentre os quais, os gêneros Aspergillus sp., Bipolaris sp., 

Rhizopus sp, Fusarium sp, que por sua vez, são comuns em sementes de sorgo durante o 

armazenamento e podem causar prejuízos na germinação e no vigor. Portanto, nessa 
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pesquisa, os fungos relatados vão de encontro com os desses outros pesquisadores. 

Mais de vinte espécies de fungos já foram encontradas associadas as sementes 

de sorgo de acordo com Pinto (1999) e Cota (2014), confirmando a diversidade de 

gêneros encontradas nas nossas amostras. Devemos levar em consideração também que 

os fungos que atacam as sementes de sorgo podem causar perdas tanto na produção 

quanto na qualidade das sementes. As sementes infectadas comumente exibem redução 

na germinação, na emergência de plântulas e no vigor o que leva a uma baixa população 

de plantas no campo. Em adição, as plântulas podem ser mortas após a emergência ou 

terem o seu desenvolvimento reduzido. Além disso, as sementes infectadas ou 

infestadas por fungos constituem fonte de inóculo primário para as doenças, em 

condições de campo (PINTO, 1999). A redução da qualidade fisiológica das sementes 

de sorgo é função direta da presença de fungos patogênicos a elas associados (LASCA 

et al., 1986), que entre outros danos, podem promover decréscimo no rendimento de 

grãos. 

Os registros aqui associados as sementes de crotalárias e sorgo, para a pesquisa é 

de suma importância pois por meio do registro de ocorrência de doenças, do 

mapeamento das enfermidades e da identificação dos microrganismos patogênicos, 

associados a diversas culturas, valida o trabalho inicial para o desenvolvimento de 

projetos futuros de controle, epidemiologia, melhoramento e manejo integrado de 

doenças (POZZA et al., 1999).  

Machado (1994) relatou que danos decorrentes da associação dos patógenos com 

as sementes não se limitam a perdas diretas da população em campo, mas envolvem 

outras implicações que podem provocar sérios danos em todo o sistema de produção. 

Para um grande número de doenças, as sementes portadoras de seus agentes causais 

constituem sua única forma de perpetuação e disseminação na natureza. Portanto, a 

constatação da presença de 15 gêneros diferentes nas quatro espécies de crotalárias e as 

11 espécies de fungos encontradas nas cultivares de sorgo, podem refletir em aspectos 

negativos com relação a produção dessas culturas nos diferentes aspectos relacionadas 

ao seu cultivo, desde a colheita de grãos e/ou sementes assim como posterior cultivo das 

mesmas, ou ainda aumentando ou sendo fonte de inóculo para outras culturas agrícolas. 

Outro fator a ser levado em consideração, de acordo com Machado (1988), é que fungos 
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transmissíveis ou não por sementes podem afetar o vigor destas no campo. 

Para o caso das crotalárias que são utilizadas como cultura de rotação com outras 

espécies, adubos verdes ou a cultura do sorgo, que é utilizada muitas vezes como 

segunda safra, ambas as culturas podem, eventualmente, servir como fonte inóculo do 

patógeno ou aumentar a população dos patógenos no campo. Os patógenos podem 

servir-se das sementes como veículo de disseminação e como abrigo a sobrevivência 

(MENTEN, 1995). 

Com relação a germinação das crotalárias, observou-se que C. breviflora foi a 

espécie que teve a maior média, 90,5% (Tabela 3), embora não tenha havido diferenças 

estatísticas entre as espécies, todas se apresentaram com taxas acima de 77,0%, 

aceitáveis para comercialização. DINIZ et al. (2020) também observaram grande 

variação de germinação entre as espécies de Crotalaria spp., e observou diferença 

significativa apenas entre C. ochroleuca e C. breviflora. 

 

Tabela 3 – Médias dos testes de germinação, vigor e índice de velocidade de germinação 

(IVG)das sementes de diferentes espécies de crotalárias. UFMT, Cuiabá, MT, 2020.  

Espécies  Geminação (%) Vigor (%) IVG 

Crotalaria spectabilis 77,0 a* 58,0 a 3,7 a 

C. ochroleuca 83,0 a 62,0 a 6,2 a  

C. juncea 88,5 a 41,5 b 4,4 a 

C. breviflora 90,5 a 21,0 b 1,0 b  

*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 

5,0 % de significância. 

 

Já para o vigor houve diferenças estatísticas sendo que as espécies C. spectabilis 

e C. ochroleucase diferenciaram, apesar do baixo vigor apresentado. Este resultado 

considera as plântulas normais, que são aquelas que apresentam todas suas estruturas e 

demonstra potencial para continuar seu desenvolvimento até uma planta normal, sendo 

assim, a C. spectabilis apresentou uma menor porcentagem de germinação mas com 

melhor vigor que a C. breviflora, que apesar de ter se destacado na germinação 

apresentou-se menos vigorosa.  
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Já a espécie que obteve de maior índice de velocidade de germinação (IVG) foi a 

C. ochroleuca, embora esse índice seja frequentemente expresso sem unidade, a 

equação relaciona o número de plântulas emergidas por unidade de tempo (FERREIRA; 

BORGHETTI, 2004). E quanto maior o IVG, maior a velocidade de germinação, o que 

permite inferir que quanto maior o IVG mais vigoroso é o lote de sementes 

(FERREIRA; BORGHETTI, 2004). 

Para as amostras de sementes de sorgo, a germinação apresentou taxa variando 

de 85% a 97,5% sendo o valor máximo atingido pela cultivar JB 1324 (Tabela 4). 

Houve diferenças estatísticas entre as cultivares, sendo a JB 1324 com melhor 

germinação e a AS 4650, com a menor, 85,0%. 

 

Tabela 4 – Médias da germinação, vigor e índice de velocidade de germinação (IVG) das 

sementes de diferentes cultivares de sorgo. UFMT, Cuiabá, MT, 2020.  

Espécies  Germinação Vigor IVG 

AS 4639 90,0 abc* 70,5 ab 8,6 ab 

JB 1330 96,0 ab 62,0 ab 6,8 ab 

AS 4650 85,0 c 54,0 ab 6,5 b 

AGN 80G20 87,5 bc 53,0 b 6,5 b 

JB 1324 97,5 a 78,0 a 9,4 a 

*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamentepelo teste de Tukey a 

5,0 % de significância. 

 

A cultivar JB 1324 apresentou também a maior vigor com 78,0%, e maior IVG, 

mostrando que além de ter melhor taxa de germinação e maior índice de velocidade de 

germinação, também terá maior número de plantas normais quando utilizadas.  

Todos os testes apresentados para saber a porcentagem de germinação, vigor e 

IVG, tem por objetivo melhorar a atuação dessas sementes quando em condições de 

campo. A variabilidade dos resultados nos mostra a necessidade de fazê-los e analisar os 

resultados nos dando indicação de uso de lotes de sementes de qualidade e evitar 

maiores perda. Outrossim, estas análises associadas a sanidade de sementes demonstra a 

necessidade do tratamento de sementes, uma vez que podem introduzir patógenos em 
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áreas sadias, contribuindo para a ocorrência de epidemias e colocando em risco áreas 

com o sistema de plantio direto bem estabelecido. Desta forma evita-se maiores 

prejuízos aos produtores ou ainda, contaminação de grandes áreas produtoras com 

fungos fitopatogênicos, tornando-os fonte de inóculo. 

Ainda, o conhecimento do potencial fisiológico das sementes permite, 

principalmente, para espécies onde ocorre transplante de mudas, que estas sejam de 

tamanho e qualidade uniformes, com reflexos no desenvolvimento das plantas e, 

possivelmente, na produção final. Portanto, a produção de mudas e de plantas sadias 

depende em grande parte da utilização de sementes de boa qualidade (MARCOS 

FILHO, 2001). 

 

CONCLUSÃO 

Foram encontrados fungos saprófitas e patogênicos associados as sementes das 

espécies de crotalárias (15 gêneros) e de sorgo (11 gêneros). 

Os fungos com maiores incidências associados as sementes de crotalária foram: 

Rhizopus stonolifer com 89,5%, Mucor sp. com 87%, e Aspergillus spp. com 

49,0%.Para o sorgo, os fungos que obtiveram maiores frequências nas amostras foram: 

Aspergillus spp. com 67,5%, Penicillium sp. com 66% e Rhizoctoniasolani, com 42,0%. 

Para as espécies de crotalárias, C. breviflora obteve a melhor taxa de germinação 

e a C. ochroleuca com melhor vigor e índice de velocidade de crescimento. Para as 

cultivares de sorgo, todas apresentaram germinação acima de 85,0% sendo que a JB 

1324 se destacou como a melhor cultivar em função da germinação, vigor e índice de 

velocidade de germinação. 
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CAPÍTULO XVIII 

MIL MORADAS E UMA – ADEL SOUKI: A ARTE RELACIONAL E A 

POTÊNCIA DOS ENCONTROS NO ENSINO DE ARTE 

Uidis Roger Evangelista
68

; Tarcila Lima da Costa
69

. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-18 

 

RESUMO: 

O presente trabalho visa apresentar e discutir a potencialidade da obra Mil Moradas e 

Uma da artista mineira Adel Souki, tomando como ponto de partida o olhar sobre o 

processo de criação e a execução da referida obra, ocorrida em encontros de arte-

educação. Discute-se as interfaces possíveis com a arte relacional, a partir da ideia de 

arte como experiência. O artigo toma ainda como indicadores para reflexão sobre a 

potencialidade da obra os conceitos de: acolhimento, horizontalidade, singularidade e 

‘ampliação de abertura para a vida’ (COSTA e RIZZI, 2018).  Conclui-se que além da 

força do produto final exposto em forma de instalação, uma significativa parcela da 

potência da obra reside também nos encontros para o ensino da arte e que ali 

apresentaram-se como arte relacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arte-educação. Arte relacional. Experiência. Cerâmica.  

 

 

 

FORJANDO NORTES DA RESISTÊNCIA 

O presente artigo traz um trabalho apresentado no XXIX Congresso nacional da 

Federação de Arte/Educadores do Brasil (CONFAEB), realizado em 2019 em Manaus – 

AM, cujo tema norteador foi Nortes da Resistência. Após ter sido apresentado, o texto 

passou por algumas modificações instigadas pela observação do grupo presente àquela 

oportunidade. 
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Figura1: Instalação Mil Moradas e Uma 

 

Fonte: https://adelsouki.blogspot.com/ 

 

O texto traz uma reflexão sobre a obra Mil Moradas e Uma da artista Adel Souki 

(Figura 1), uma instalação que apresenta mil e um espaços internos de casas (modelados 

em argila de cores diversas por alunos da artista) acompanhados de ambientação sonora 

(o relato da vivência dos alunos nessas moradas). Partimos da ideia de que potencializar 

o ‘sensível’, o relacional e o cotidiano em sala de aula pode ser um rumo, um norte para 

a resistência da arte na formação humana. Tomamos como elementos centrais de 

observação o processo de produção da obra e a possível intersecção entre arte-educação 

e arte relacional, permeadas pela noção de experiência, segundo Dewey (2009). Para 

tanto, partimos do pressuposto de que a potência do percurso da obra (incluindo criação, 

desenvolvimento e desdobramentos) acolhe em si uma relação intrínseca com a vida 

cotidiana, com o reconhecimento do papel das singularidades e dos encontros entre as 

pessoas e suas delicadezas. 

 

SOBRE ADEL, SUA ORIGEM, SUAS INFLUÊNCIAS 

Adel Souki é uma artista mineira nascida no ano de 1940 na cidade de 

Divinópolis - MG; filha de mãe brasileira com pai libanês. Cresceu no interior de Minas 

Gerais.  Souki atribui ao seu contato com a cultura popular e religiosa em diversas 

manifestações regionais, muito dos elementos presentes em sua trajetória como artista, 

como arte-educadora, e também como pessoa. Entre os anos 1978 e 1982 cursou a 

escola de artes Guignard da UEMG, em Belo Horizonte, e na mesma época entrou em 
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contato com o reconhecido artista Amilcar de Castro (1920-2002), que exerceu 

influências na poética da artista. Outro importante encontro desta época para Souki foi o 

contato com Celeida Tostes, artista ceramista, que ministrou um curso que Adel 

participou, no qual propunha a construção de um forno de cerâmica no presídio 

feminino da região de Belo Horizonte. Desde então, nas palavras de Souki (2019b): 

“não parei de construir fornos”. Como arte-educadora em cursos e projetos, sempre 

ressalta sua intenção em trabalhar com os mais necessitados, excluídos, unindo forças 

com as ações voltadas para o coletivo em busca do desenvolvimento das artes e das 

relações sociais. Para tanto recorre a iniciação à cerâmica como porta de entrada ao 

universo da arte, para pensá-la como campo de conhecimento e produtor de alterações 

na realidade. (SOUKI. 2019b). 

 

MIL MORADAS E UMA 

A casa como abrigo, proteção e aconchego é a nossa primeira morada 

no mundo. Nossas casas são espaços cheios de subjetividade e trazem 

a história de cada um (SOUKI; 2019a). 

 

Figura2. Mil Moradas e Uma – detalhe 

 

       Fonte: https://adelsouki.blogspot.com/ 

 

A instalação Mil Moradas e Uma é uma instalação realizada com peças de argila 

de diferentes cores, que apresentam as divisões internas das casas das diversas crianças 

que as produziram, acompanhadas pela projeção/repercussão do som de suas vozes em 

relatos de seus cotidianos no ambiente expositivo. A instalação Mil Moradas e Uma é 

consequência e registro de um trabalho que tem sua gênese na inquietação da artista ao 

longo da sua caminhada como ser humano e sua relação com a finitude das coisas, os 
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ciclos da vida e as diversas moradas que ocupamos. Moradas do pensamento, moradas 

corpóreas, moradas em vida e as moradas da morte. Segundo a artista a perda do pai 

ainda quando era adolescente e posteriormente a do marido, a impeliu na busca de uma 

materialização/representação da finitude, na sua poética como artista (Souki, 2019b). 

Pensamento que encontrou consonância em uma palestra do escritor argentino Jorge 

Luis Borges, que explanava sobre as histórias inventadas, reunidas e publicadas por ele 

(BORGES, 1987) que utiliza “As mil e uma noites”, reunião de contos que se passam 

no Oriente, como material para desenvolver seu texto. Para Borges o conceito de mil é 

quase infinito, e mil e uma é ir além do infinito, definição que cativou Souki (2019a). 

Segundo a própria artista (Souki 2019a) a gênese do projeto ocorreu no período 

em que atuou como professora no projeto social Valores de Minas, com crianças e 

jovens de áreas de risco social na cidade de Belo Horizonte- MG. Adel trabalhou com a 

materialidade da argila, voltada para a ancestralidade dos elementos - terra em relação 

mútua com o fogo, transformando barro em cerâmica no processo da queima, com arte e 

educação.  Em uma aula de teatro (incluída no projeto social) sobre como dividir o 

espaço do palco, Adel sugeriu aos alunos, como forma de estudo, que o espaço a ser 

dividido e representado fossem suas casas, em uma placa de argila igual para todos, nas 

dimensões de 25cm x 25cm, podendo agregar mais barro. O desenvolvimento da 

primeira proposta encantou Adel e os envolvidos, que, construindo suas casas, 

depararam-se com seus interiores e os interiores das casas vizinhas; os relatos, segundo 

a artista, interligavam-se nas semelhanças dentro das singularidades do morar. Da 

mesma forma, a partir da mesma matéria prima oferecida, com as mesmas diretrizes, 

cada um pode trazer para a modelagem não apenas a parte visível e similar das moradas 

físicas, mas também as diferenças impalpáveis oferecidas por seus relatos da vivência 

de cada um no espaço traduzido pela modelagem em argila. Adel então idealizou o 

projeto das Mil moradas e Uma, agora como objeto de arte. Pensou em todo o processo, 

em como desenvolveria os encontros com as crianças e jovens da rede de escolas 

públicas da periferia e zona rural de Belo Horizonte. Com três encontros por escola, os 

participantes produziram no total três trabalhos: a divisão interna do espaço de suas 

casas em placas de argila voltadas para a instalação da artista além de outras duas peças, 

para que ficassem com eles.  

Aos nossos olhos pesquisadores e poéticos, entendemos que nesse momento da 
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proposta a arte-educadora Adel Souki abriu espaço para que a arte relacional ocorresse, 

provocando ali a catálise, ou, melhor dizendo, a queima, não de peças de argila, mas de 

corpos e almas cheios de histórias, incandescendo e modificando o estado de suas 

matéria-vida. Adel buscava os conteúdos dos espaços das moradas materializados nos 

relatos e nas observações que cada indivíduo trazia da sua casa. Ao produzirem suas 

casas em argila os alunos traziam também suas narrativas, seu cotidiano, suas vidas e 

naquele momento a arte relacional acontecia em sua potência maior. A argila, as casas, 

a escuta, a fala, as histórias, a vida, o encontro. Reunidos, propiciando a necessária 

experiência singular aos participantes. Todos eles, atuando como alunos e artista. Arte 

relacional e/ou arte- educação, aproximações e nomenclaturas para a vivência do 

sensível que extrapola o lugar pré-concebido da arte e alcançando, por esse 

deslocamento, o chão da escola, incluindo aqueles eventualmente excluídos dos museus 

e galerias em seus cotidianos. Os encontros foram fotografados e registrados em áudio. 

Esse material foi posteriormente organizado e exposto na instalação – o áudio editado 

com diversos relatos, sobrepostos com narrativas e memórias sobre as casas e as 

histórias que as habitam. E é sobre todo o conjunto da proposta de Mil Moradas e Uma 

que nos debruçaremos. 

 

ARTE RELACIONAL/ EXPERIÊNCIA/ ARTE-EDUCAÇÃO 

A arte relacional recebeu essa nomenclatura a partir dos escritos de Bourriaud 

(2009) - ainda que alguns autores indiquem aproximações com a arte relacional em 

ações de artistas anteriores aos escritos do referido autor (HAUPTMAN, 2016; HOLZ e 

POHLMANN, 2011).  Para Bourriad os artistas que se inserem no que denominou de 

arte relacional compartilham um princípio “muito mais importante, a saber, o fato de 

operar num mesmo horizonte prático e teórico: a esfera das relações humanas” 

(BOURRIAD, 2009, p. 20) Ainda para o autor:  

(...)  além  do  caráter  relacional  intrínseco  da  obra  de  arte,  as  

figuras  de referência  da  esfera  das  relações  humanas  agora  se  

tornaram  “formas‟ integralmente  artísticas, assim,  as  reuniões,  os  

encontros,  as  manifestações, os  diferentes  tipos  de  colaboração  

entre  as  pessoas,  os  jogos,  as  festas,  os locais  de  convívio,  em  

suma,  todos  os  modos  de  contato  e  de  invenção  de relações 

representam hoje objetos estéticos passíveis de análise enquanto tais. 

(BOURRIAUD, 2009, p. 40). 
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As relações humanas são também parte essencial daquilo que ocorre em um 

ambiente de arte-educação, seja ele formal, não-formal ou informal. Não basta que o 

educador tenha domínio sobre um conteúdo para que, então, o mesmo promova 

construção de conhecimento em arte. Para construção de conhecimento é preciso que 

seja despertado no educando o desejo pelo envolvimento, pela entrega, e, para tanto, é 

importante que haja um olhar dedicado às relações humanas. A partir desse olhar 

sensível sobre as relações é possível, então, proporcionar uma vivência significativa, ou, 

uma experiência a partir da qual diferentes aspectos possam ser descortinados, seja por 

meio do ‘fazer arte’, da ‘contextualização’ ou da ‘apreciação’, pilares da tão conhecida 

Abordagem Triangular, de Ana Mae Barbosa (BARBOSA, 1991).  Para Dewey a 

experiência singular é algo que ocorre e sobre o qual podemos dizer “tive uma 

experiência”. Também para o autor, toda experiência singular é estética por promover 

arranjos internos na percepção do sujeito (DEWEY.  2009). E é exatamente nesse ponto 

relativo à uma experiência estética que enxergamos a possibilidade de intersecção entre 

arte relacional/arte-educação. Nesse sentido, Bertoletti (2011) comenta acerca de 

propostas de arte relacional em sala de sula: 

A arte relacional na educação formal contribui para a inserção da arte 

no cotidiano, enquanto construção de conhecimentos pertinentes à 

realidade vivida. Através da apreensão da estética relacional, projetos 

educacionais em arte proporcionarão exercícios colaborativos, 

construindo criativamente espaços intersticiais capazes de delinear 

novas formas de representação que possibilitam reelaborações entre a 

arte e a vida. (BERTOLETTI, 2011, p. 07). 

Assim, consideramos que não apenas a instalação, ou, o produto final de Mil 

Moradas e Uma, mas principalmente seu percurso de execução (passando pelos 

encontros com os participantes) se inscreve como obra, podendo ter propiciado uma 

experiência singular aos mesmos, adensando as possibilidades de construção de 

conhecimento em arte ao mesmo tempo em que promoveu um novo olhar sobre a 

própria vida.  

 

TERRITÓRIOS INCLUSIVOS 

O processo de elaboração do pensamento eventualmente resulta em um objeto 

artístico que pode ser de infinitas formas, material ou imaterial. O resultado desse 
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processo artístico é chamado de linguagem, no qual o artista expõe a organização do seu 

pensamento em consonância com o ambiente e o público. As galerias, universidades, 

salões e teóricos, ainda que ofereçam contribuições valiosas à sociedade (incluindo a 

instalação final, objeto de reflexão deste trabalho), possuem dentre as suas atribuições a 

sistematização da arte. Operam a seleção dos conteúdos, dos valores e a organização das 

ações proposta pelos indivíduos que compõem esse campo hermético do conhecimento - 

formal e muitas vezes excludente - que contribui para perpetuar o abismo entre os 

grupos que se encontram marginalizados desses espaços, e distantes, portanto, de 

tornarem-se produtores ou consumidores conscientes de arte, tornando-se uma 

ferramenta política de dominação e segregação sócio cultural. Nas palavras de Leontiev: 

Como a maioria dominante possui não apenas os meios de produção 

material, mas também a maior parte dos meios de produção e difusão 

da cultura intelectual e se esforça por colocar a serviço dos seus 

interesses, produz-se uma estratificação desta mesma cultura 

(LEONTIEV; p. 302). 

 Em contrapartida a esse processo do pensar, do fazer e do sentir a arte, surgem 

desde a segunda metade do século XX, artistas como Rirkrit Tiranvanija, Gabriel 

Orozco, entre outros mais contemporâneos como o brasileiro Jorge Menna Barreto, e 

diversos coletivos como o MaLoCA Lab, que, a despeito de suas características 

artísticas particulares, buscam em suas propostas a relação entre os sujeitos e o ambiente 

como material artístico, utilizando das inquietações do nosso tempo, como os problemas 

sócio-políticos, ambientais e do âmbito individual do sujeito inserido no espaço a se 

realizar a ação, tendo essas questões como a origem para a efetivação da proposta.  

Adel Souki é também uma dessas artistas, que vai em movimento contrário ao 

processo de distanciamento do público apenas inserindo obras apenas em espaços 

expositivos herméticos e eventualmente de difícil acesso. Tal aspecto pode nos indicar 

algo desses rumos contemporâneos de valorização dos encontros, do ‘sensível’ e da 

produção de acesso à experiência estética como ruptura e norte da resistência nos 

lugares de existir. Assim, entendemos que parte do valor da obra de Adel Souki incide 

sobre o movimento gerador daquilo a que as autoras Costa e Rizzi (2018) denominam 

como ‘território inclusivo’, resgatando o valor das singularidades, das muitas vozes a 

serem ouvidas, das histórias que habitam as moradas onde habitamos, todos nós, 

diversos e únicos. 
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AS CONEXÕES     

A essência da prática artística residiria, assim, na invenção de relações 

entre sujeitos; cada obra de arte particular seria a proposta de habitar 

um mundo em comum, enquanto o trabalho de cada artista comporia 

um feixe de relações com o mundo, que geraria outras relações, e 

assim por diante, até o infinito. (BOURRIAUD, 2009, p. 30-31). 

A obra de arte aqui é percebida como espaço de habitação de mundos e relações 

infinitas entre sujeitos e significados. Experiências estéticas que podem percorrer 

caminhos não lineares envolvendo processos de realização da ligação entre a 

compreensão do fazer arte, os fatos e os artefatos corriqueiros do conviver. Se Dewey 

(2010) nos indica a importância da arte como experiência singular colocando, como 

mencionado anteriormente, que toda experiência singular, por sua vez, é estética, 

podemos inferir que se faz necessário que haja dispositivos capazes de propiciá-la, 

capturando o interesse, a atenção, a entrega e mobilizando as conexões perceptivas do 

indivíduo para a experiência estética. Aqui, voltamo-nos sobre a potencialidade dos 

encontros entre participantes e artista na produção conjunta e efêmera de uma 

circunstância singular e sua ligação com a vida. Para Favaretto 

 (...) na busca de novos rumos da sensibilidade contemporânea (...) a 

atividade artística desloca o acento das obras para a produção de 

acontecimentos, ações, experiências, objetos (...) liberando uma 

significação básica: a reinvenção da arte é condição para que ela possa 

intervir na transformação radical do homem e do mundo. Assim 

fazendo, estaria realizando e ultrapassando as categorias de arte, 

tornadas categorias de vida, seja pela estetização do cotidiano, seja 

pela recriação da arte como vida (FAVARETTO APUD SILVA E 

IMBRIZZI, 2013, p. 8).   

A fim de melhor observar/dimensionar a potencialidade do encontro coletivo 

ocorrido na arte relacional/ arte-educação mencionado anteriormente, serão utilizados 

como base de observação e análise os indicadores propostos por Costa e Rizzi (2018). 

As autoras (Costa e Rizzi, 2018) mencionam em seu trabalho a relação entre os 

processos de vivência de arte/arte-educação do projeto JAMAC/ Mônica Nador e a 

produção de cuidado (que se aproxima da noção de bem-estar físico, mental e social 

capaz de conduzir uma vida produtiva e feliz).  As autoras comentam que propostas que 

podem ser consideradas como ‘territórios inclusivos e de produção de cuidado’ tendem 

a “alcançar como consequência alguma mudança benéfica na relação do indivíduo com 

o seu ‘estar no mundo’, e assim possibilitar o fortalecimento de sua identidade, 
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ampliando sua capacidade de resistência e de vida diante do mundo. ” (COSTA e 

RIZZI, 2018), o que entendemos que seriam indicativos, ainda que abstratos e poéticos, 

da potência do trabalho. Nesse exercício de reflexão as autoras utilizam como princípio 

de observação dessa potencialidade alguns conceitos como: a)acolhimento: acolher de 

forma sensível e sem restrições; b)horizontalidade: predomínio da capacidade de 

diálogo; c)singularidade: fomento à expressão individual, valorização do cotidiano e 

contexto de vida de cada participante; d) “ampliação de abertura para a vida”: 

conceito que baseia-se em Ostrower (1978) aliado à ideia de ‘intensificação do viver’ e 

pressuposto do ato criativo. Seria possível identificarmos uma aproximação ou essa 

mesma potência na obra Mil Moradas e Uma de Adel Souki?  Vamos aos indicadores:  

a) acolhimento: Adel Souki ao idealizar o projeto declara que a força motriz 

para a realização da proposta estava nas histórias e nos espaços das casas que se faziam 

presentes através dos corpos e narrativas dos participantes. O espaço e a casa são 

elementos que se estabelecem geograficamente e ocorrem independente da forma 

específica. Ou seja, podem ocorrer de forma fixa ou itinerante, saudável ou insalubre 

ou, até mesmo, inexistente. No entanto, através do corpo, que é a nossa primeira casa, 

captamos e organizamos os sinais por meio dos nossos sentidos, construímos o mundo e 

atribuímos os significados (LE BRETON, 2016). Adel oferece aos alunos diferentes 

tipos de argila, já evidenciando com esse gesto que as diferenças, todas elas, 

independentemente de com quais significados o aluno construiu o seu mundo, todas as 

diferenças são bem-vindas. Ainda que visualmente haja muitas semelhanças entre as 

peças (que utilizaram a mesma quantidade de matéria prima e a mesma base técnica de 

execução) fica claro em outras instâncias que todas as diferenças serão acolhidas, assim 

como as diferenças de seus corpos, de suas casas, de suas vidas e suas histórias.  

b) horizontalidade: Na obra Mil Moradas e Uma as muitas moradas que 

ocupamos e a significação subjetiva dos espaços ganham força como substrato desses 

grupos através do diálogo constante entre os participantes. Diálogo que sustenta as 

relações de forma horizontal e catalisa a experiência singular, mantendo as 

características da arte relacional e ampliando as possibilidades de construção de 

conhecimento em arte. Para Bourriaud (2009) dialogar sobre os fazeres da vida, 

enquanto se produz um objeto relacionado ao seu ambiente de origem, possibilita a 

revisitação e reinvenção desse mesmo ambiente em um novo contexto, que incorpora 
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parte de suas vidas à arte. É importante lembrar que mesmo em uma abordagem 

horizontal, construída com afeto, no ‘fazer arte’ em específico na cerâmica, os 

processos são importantes e requerem técnicos e tempo para alcançar resultados 

considerados satisfatórios ao final. No entanto, mesmo seguindo uma metodologia 

adequada, rachaduras podem aparecer, ou peças podem estourar durante a queima, 

solicitando que a maneira de sugerir algo aos alunos seja horizontal, abrindo espaços 

para possíveis frustrações. Ou seja, reconhece-se aqui que a horizontalidade permeia a 

convivência entre o proponente e os participantes, mas, considerando que as casas iriam 

ao forno, lembramos que detalhes técnicos são importantes o que, na prática, acarreta 

um protagonismo da artista, principalmente nas etapas que incluem a forma de distribuir 

o barro, a medida pré-estabelecida para todos os participantes e posteriormente, a 

queima. Tal aspecto pode indicar espaços para a ocorrência de expectativas, ansiedades, 

eventuais frustrações e outras divergências que surgem com o encontro de tantas 

trajetórias na coexistência. Para Bourriaud (2009), uma das questões por excelência da 

pós-modernidade, dentro da arte, em detrimento da segregação sexual, geográfica, 

étnica e política, é: 

os espaços afiguram-se-me muito materiais, na medida em que todos 

catalisam relações sociais (...) uma relação é criada com alguém ou 

alguma coisa que não pertence à mesma tribo; caso contrário é 

comunicação, que é uma série de técnicas, mas não arte 

(BOURRIAUD 2006). 

Consideramos, portanto, que a possibilidade de haver divergências não 

descaracteriza nem a horizontalidade nem a arte relacional, ali presentes, ao contrário, 

as reafirmam como conceitos enquanto permitem os conflitos e embates, seja com a 

matéria argila ou com a matéria relação humana. 

c)singularidade: Adel, como artista, organiza e desenvolve a instalação Mil 

moradas e Uma tendo como objeto de interesse os processos de desenvolvimento da 

proposta, e não apenas o produto final. Tais processos incluem etapas como os alunos 

desenharem suas casas, e em seguida moldá-las. A intersubjetividade da temática ‘casa’ 

evidencia-se no momento em que os alunos desenham e moldam suas moradas. A 

proposta possibilitou aos participantes criarem e recriarem suas casas, com suas 

particularidades, encontrando identidade com as casas vizinhas, que, a priori, partilham 

as mesmas condições de espaço geográfico. Apesar do aspecto material e visível ser 
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bastante similar entre o conjunto de moradas criadas, de ter sido oferecido a mesma 

quantidade e forma inicial na argila, os espaços apresentados mantinham a singularidade 

do formato interno da casa e, sobretudo do impalpável da vida ali vivida. E essa 

singularidade em si seria exposta com uma morada entre outras mil, pois, para além dos 

aspectos materiais, como revela a artista, “queria ouvir mais histórias”. E a 

singularidade também foi moldada na palavra. A palavra foi registrada em áudio e se 

fez ecoar preenchendo os espaços vazios das paredes moldadas: 

O quarto de todo mundo é junto...pegava dois lençóis costurava e 

colocava palha dentro...Tinha uma bacia grandona de tomar 

banho...pelo buraco da laje a gente vê a caixa d’agua...Dou graças a 

deus por minha casa...a agua do banho era jogada pela janela até 

chegar na fossa...três quartos, uma sala, banheiro e porão...a goteira já 

estragou três televisões...como pode entrar na casa sem porta? ...abria 

a flanela no chão e deitava bem quentinha... a água era esquentada 

numa lata de banha...lá em casa moram três famílias...a gente colocou 

um cano lá e a água sai bem limpinha. (FUNDAÇÃO CLÓVIS 

SALGADO, 2009, p. 4). 

d) ampliação de abertura para a vida/ intensificação do viver: Na abordagem 

para o desenvolvimento da atividade, a artista revela ter sentido facilidade na adesão da 

proposta e enxerga na argila um atrativo lúdico, “a pessoa tem a oportunidade do 

manuseio com a argila, palavra técnica para barro, e com barro todo mundo já brincou 

ou teve alguma experiência” (SOUKI, 2019a) facilitando assim a relação com o 

material e os processos de criação. Os participantes encontram uma porta aberta para a 

revisitação das suas trajetórias, suas criações e experimentações no trato com as 

diferentes argilas ofertadas, lidando com seus projetos de moradas, seus processos, 

necessidades e resultados, satisfatórios ou não. Todos estes elementos participam dos 

processos de criação e, portanto, segundo Ostrower (1978) atuam como ampliação de 

abertura para a vida e intensificação do viver. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após as reflexões anteriores, tomando como base a ideia de arte como 

experiência (DEWEY, 2009) e os princípios mencionados por Costa e Rizzi (2018) 

(acolhimento, horizontalidade, singularidade, ‘ampliação da abertura para a vida’) 

compreendemos que de fato, uma significativa parcela da potencialidade da obra Mil 

Moradas e Uma da artista Adel Souki, além da força do produto final exposto em forma 



 

  

 

294 

 

de instalação, reside também nos encontros para o ensino da arte e que esses encontros 

ocorreram como arte relacional. Arte relacional, que por sua vez foi potencializada ao 

propiciar que os alunos se demorassem sobre a beleza do seu cotidiano, percebendo ali a 

força e a sutileza da vida pulsando em seus cotidianos, na rotina do espaço familiar; ao 

propiciar que falassem sobre isso, que contassem suas histórias, que mencionassem seus 

gostos e seus desgostos do dia a dia, e que alguém (a artista) os escutasse atenta e 

sensivelmente; e, que posteriormente, criassem, manipulando a terra - morada primeira 

e última de nossos corpos- lembrando-nos de que a vida é este interstício entre o 

começo e o fim de nossa relação com a terra, que também nos alimenta e sustenta. Essa 

terra, essa morada, cuja singularidade foi presentificada por cada criança, oferecendo a 

uma essa ‘intensificação do viver’. Assim, acreditamos que uma experiência singular e 

potente ocorreu nestes encontros coletivos para produção de Mil Moradas e Uma. E 

como experiência singular e estética, considerando a arte como conhecimento e as 

relações como ponte para a prática da arte-educação, o trabalho de Adel, proporciona 

que as singularidades das moradas se encontrem e abram uma para as outras com 

possibilidades de traduzir a arte em vida e a vida em arte. 
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CAPÍTULO XIX 

O CONCEITO DE COMUNIDADES E POPULAÇÕES TRADICIONAIS O 

CASO DA RDS ESTADUAL PONTA DO TUBARÃO, RN – BRASIL 

Tiago Ezequiel da Silva70 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-19 

 

RESUMO: 

O presente estudo teórico tem como objetivo tecer reflexões sobre os conceitos de 

comunidades e populações tradicionais propondo uma semelhança com caso da Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, localizada litoral 

setentrional nos munícipios de Macau e Guamaré no Rio Grande do Norte. As 

populações tradicionais podem ser classificadas como grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 

organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais. A RDSEPT tem 

como objetivo preservar a natureza, e ao mesmo tempo, assegurar as condições e os 

meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e 

exploração dos recursos naturais (IDEMA, 2017). Sendo assim as comunidades 

tradicionais ocupam territórios com recursos naturais e detêm um conhecimento 

específico da biodiversidade local que pode ser utilizado na gestão dos recursos e na sua 

manutenção. Como procedimento metodológico se optou por uma pesquisa exploratória 

e descritiva, através de uma pesquisa bibliográfica e documental.  

PALAVRAS-CHAVE: Populações Tradicionais. Unidade de Conservação. Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a intensa exploração de recursos naturais, tem contribuído 

cada vez mais com o aumento na degradação dos ecossistemas, pois o ser humano está 

utilizando de forma exagerada estes recursos, devido à maneira como a humanidade 

escolheu viver causando diversos efeitos negativos à vida do homem e do planeta. 

(BARROS E SILVA, 2019). 

Por outro lado, às comunidades tradicionais se opõem as sociedades modernas, e 

através dos seus modos de vida diferenciados desenvolvidos ao longo do tempo pela 

relação homem/natureza, cabe salientar que estes grupos sociais ou comunidades 
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reproduzem seus saberes por diversas gerações. O Decreto nº 6.040/07 define os povos 

e as comunidades tradicionais como: 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 

que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e 

usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 

utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição (BRASIL, 2007). 

Diegues (2001) cita como exemplos de populações tradicionais, os seguintes 

arranjos sociais: caiçaras, jangadeiros, caboclo-ribeirinhos, seringueiros e castanheiros, 

sertanejo-vaqueiros, caipiras, açorianos, varjeiros ou varzeiros, homem do pantanal ou 

pantaneiros, quilombolas, pastoreio, babaçueiros e os pescadores artesanais. 

Convém destacar que os povos e as comunidades tradicionais são aqueles cuja 

existência em determinado território possibilitou o desenvolvimento de sua 

territorialidade, expressa na relação com o lugar (SILVA PIMENTEL, RIBEIRO, 

2016).   

A Lei 9.985/2000 possibilitou a criação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), com eles são reconhecidos os direitos das comunidades 

tradicionais em suas interfaces com as unidades de conservação. Elas são consideradas 

por sua forma positiva de apropriação do espaço orientada segundo princípios próprios, 

construídos em interação com o ambiente e sem perspectivas exclusivamente comerciais 

(BRASIL, 2003).  

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão 

(RDSEPT), criada através da Lei 8.349 que entrou em vigor no dia 18 de julho de 2003, 

a partir do desejo das comunidades pesqueiras de Diogo Lopes, Barreiras e Sertãozinho 

dos munícipios de Macau no Rio Grande do Norte, cujo principal objetivo é a 

preservação da natureza e, ao mesmo tempo, garantir as condições e os meios 

necessários para a melhoria dos modos e da qualidade de vida da população tradicional, 

bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do 

ambiente (IDEMA, 2017).  

É necessário enfatizar que a luta social desenvolvida por essa população, para a 

manutenção do território e a preservação dos modos tradicionais de vida, diante das 

lutas sociais em sua própria história, através de movimentos que apontam preocupações 
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com a continuidade de sistemas naturais ou de ameaças de cunho social e humano.  

Nessa perspectiva, o presente estudo teórico tem como objetivo tecer reflexões 

sobre os conceitos de comunidades e populações tradicionais propondo uma semelhança 

com caso da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, 

localizada litoral setentrional nos munícipios de Macau e Guamaré no Rio Grande do 

Norte. 

Vale salientar que conceito de comunidades e populações tradicionais, está 

diretamente relacionado entre os conhecimentos tradicionais, a conservação e o uso 

sustentável da diversidade biológica. Além de que estas populações sofrem constantes 

mudanças globais de ordem econômica, tecnológica e social. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para a construção deste artigo foi utilizado como procedimento metodológico 

uma pesquisa exploratória e descritiva, realizado uma pesquisa bibliográfica e 

documental, a partir de material coletado essencialmente em livros, artigos científicos, 

dissertações, teses de doutorado, revistas científicas e legislações. Foi elaborado um 

banco de dados a partir da análise desses trabalhos e publicações, com base na técnica 

de análise de conteúdo de Bardin (2007). 

É importante salientar que a pesquisa bibliográfica como um procedimento 

metodológico importante na produção do conhecimento científico capaz de gerar, 

especialmente em temas pouco explorados, a postulação de hipóteses ou interpretações 

que servirão de ponto de partida para outras pesquisas. 

 

AS COMUNIDADES TRADICIONAIS NA RESERVA DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ESTADUAL PONTA DO TUBARÃO 

(RDSEPT) - BRASIL. 

AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: A RDS ESTADUAL PONTA DO TUBARÃO 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) por meio da Lei 

9.985, de 18 de julho de 2000, estabelece critérios e normas para a criação, implantação 
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e gestão das Unidades de Conservação (UC) que são definidas como são espaços 

territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao 

qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000).  

As Unidades de Conservações (UCs) dividem-se em dois grupos, e podem ser 

unidades de proteção integral ou unidades de uso sustentável. Nas unidades de proteção 

integral, o principal objetivo é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso 

indireto dos seus recursos naturais, enquanto nas unidades de uso sustentável o principal 

objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 

dos seus recursos naturais (BRASIL, 2000). Podem-se conferir os tipos de UCs, 

conforme o quadro 01. 

 

Quadro 01. Categorias de Unidades de conservação 

UCs de Proteção Integral UCs de Uso Sustentável 

Estação Ecológica 

Reserva Biológica  

Parque Nacional 

Monumento Natural 

Refúgio de Vida Silvestre  

Área de Proteção Ambiental 

Área de Relevante Interesse Ecológico 

Floresta Nacional 

Reserva Extrativista 

Reserva de Fauna 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável  

Reversa Particular do Patrimônio Natural 

Fonte: Adaptado de acordo com a Lei 9.985/00 (BRASIL, 2000). 

 

Para Manetta et al (2015) as Unidades de Conservação constituem uma forma 

efetiva de proteção da biodiversidade e dos recursos naturais, através de práticas 

destinadas à proteção da diversidade biológica, garantindo a capacidade de produção de 

riquezas a longo prazo. 

Nas UCs de Uso Sustentável é permitida a permanência das populações 

tradicionais, desde que as mesmas assegurem a sustentabilidade dos recursos naturais 

e/ou que estejam desde a sua criação, além da proteção dos meios de vida e da cultura 
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dessas populações.  

No caso a RDSEPT se constitui em uma UC, de uso sustentável de acordo com a 

Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000). A RDSEPT tem como 

objetivo preservar a natureza, e ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios 

necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e 

exploração dos recursos naturais (IDEMA, 2017).  Dias (2006, p. 25) expõe que: 

A criação da RDSEPT foi o resultado de 08 anos de reinvindicações 

de comunidades costeiras pesqueiras junto aos órgãos ambientais 

estaduais do Rio Grande do Norte, IBAMA/RN e Ministério Público. 

A primeira manifestação aconteceu em 1995, quando um grupo de 

italianos solicitou a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) o 

aforamento da restinga, para a construção de um empreendimento 

hoteleiro, no ano de 1999 uma empresa de carcinicultura foi 

responsável pelo corte e queima de 4 hectares de mangue para a 

construção de viveiros (DIAS, 2006, p. 25). 

Outras pesquisas realizadas por Nobre (2005), Dias, Rosa e Damasceno (2007), 

Araújo et al (2012), Enéas (2013) e Silva (2015) ressaltam a importância da luta social 

na defesa do território da pesca e dos modos tradicionais. Cabe destacar que as áreas 

protegidas são importantíssimas para as populações tradicionais, pois são destes espaços 

que elas, retiram seu sustento.  

 

AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS DA RDS ESTADUAL PONTA DO 

TUBARÃO 

Nos últimos anos a intensa exploração de recursos naturais, tem contribuído 

cada vez mais com a intensa degradação dos ecossistemas, causando diversos efeitos 

negativos a vida do homem e do planeta. Para Cidreira-Neto e Rodrigues (2017) a partir 

dos diferentes tipos de impactos ambientais e da própria degradação do natural, surgem 

movimentos com a perspectiva de introduzir discussões e gerar resultados palpáveis, 

para à redução dos problemas ambientais. Surgindo então o contexto de 

Desenvolvimento Sustentável. 

Numa perspectiva de proteger a biodiversidade do planeta e manter sua 

conservação, são criadas as Unidades de Conservação (UC) que são áreas especialmente 

protegidas com objetivo de conservação da natureza (BRASIL, 2000). 
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De acordo com Silva (2018) as Reservas buscam conservação da natureza por 

meio da utilização adequada dos elementos da natureza pelos seus povos, garantindo, 

formalmente, a viabilização de tais recursos para a melhoria da qualidade de vida das 

populações tradicionais.  

Dias, Rosa e Damasceno (2007, p.26) citam que “a pesca ainda é a atividade 

mais importante na Reserva e envolve famílias que incluem pescadores e pescadoras de 

peixes, catadores de caranguejo e marisqueiras”. Sendo assim a população da RDSEPT 

é constituída por povos tradicionais. Estas comunidades ocupam territórios com 

recursos naturais e detêm conhecimentos associados à biodiversidade (TURINE e 

MACEDO, 2017).  

O processo de criação da RDSEPT partiu da população tradicional de pescadores 

artesanais, os mesmos detêm conhecimentos passados de geração a geração. Sobre as 

populações tradicionais, Diegues (2001, p. 20) expõe que: 

Na maioria dos casos, as chamadas populações tradicionais 

encontram-se isoladas, vivendo em ecossistemas tidos até agora como 

marginais (mangues, restingas, florestas tropicais), são analfabetas e 

têm pouco poder político, além de não terem títulos de propriedade da 

terra. 

O Decreto n.º 6.040 de 07 de fevereiro de 2007, instituiu a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, cujo objetivo é 

promover o desenvolvimento sustentável com ênfase no reconhecimento, fortalecimento 

e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais. 

Além de preconizar o respeito e valorização da identidade de povos e comunidades 

tradicionais, bem como de suas formas de organização e de suas diferentes instituições.  

Segundo Diegues (2001, p. 14) “as populações tradicionais são definidas como 

populações de pequenos produtores que se constituíram no período colonial, 

frequentemente nos interstícios da monocultura e dos ciclos econômicos”. Vale salientar 

que com o isolamento relativo, essas populações desenvolveram ao longo dos tempos 

modos de vida particulares. 

Estas comunidades de acordo Brandão (2010) apud Rodrigues, Guimarães e 

Costa (2011, p. 07): 

Possuem um saber peculiar, resultante das múltiplas formas de 

relações integradas à natureza, constituído por conhecimentos, 
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inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição ou pela 

interface com as dinâmicas da sociedade envolvente.  

Na obra “O mito moderno da natureza intocada” Diegues (2001, p. 87) 

caracteriza as culturas e sociedades tradicionais pela:  

Dependência e até simbiose com a natureza, os ciclos naturais e os 

recursos naturais renováveis a partir dos quais se constrói um modo de 

vida; Conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que se 

reflete na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos 

naturais. Esse conhecimento é transferido de geração em geração por 

via oral (DIEGUES, 2001, p. 87). 

Sobre os povos e as comunidades tradicionais espalhados pelo território 

brasileiro, podemos perceber de acordo com a citação de Rocha (2010) apud Costa 

Filho et al (2015, p. 05):  

Essas comunidades tradicionais podem ser caracterizadas como 

grupos sociais diferenciados cultural e historicamente, possuindo 

formas específicas de apossamento de terra e de apropriação dos 

recursos naturais. Com um processo social distinto do restante da 

sociedade nacional, essas comunidades construíram seus modos de 

vida em estreita relação como o seu território que, por sua vez, não se 

define só pelas suas dimensões físicas, mas também pelos significados 

simbólicos que permeiam as relações homem-natureza (ROCHA, 

2010).  

No caso do Brasil, essa definição engloba um leque considerável de grupos 

indígenas e não indígenas como: seringueiros, ribeirinhos, pescadores artesanais, 

quebradeiras de coco babaçu, indígenas, quilombolas, ciganos, povos de terreiro, 

comunidades de fundo e fechos de pasto, faxinais, pantaneiros, dentre outros grupos 

sociais tradicionais. 

Se utilizarmos como exemplo os povos e comunidades tradicionais da região 

norte, é possível perceber a heterenogeidade dos diversos povos existente no território 

brasileiro, além de que os modos de vida são modificados de região para região.  

No caso da RDSEPT é possível perceber uma grande diferença quando se trata 

das relações territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais. Sobre as 

comunidades que compõe a RDSEPT, podemos perceber que as comunidades litorâneas 

são constituídas de sua grande maioria por pescadores artesanais e as mais interiores do 

continente por pequenos agricultores. 

De acordo com Nobre (2005) as comunidades de Barreiras, Diogo Lopes e 
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Sertãozinho que compõem a RDS é formada predominantemente por pescadores 

artesanais, Dias (2006), Goulart (2007), Araújo et al (2012), Enéas (2013), Silva (2015), 

Silva e Silva (2017) também corroboram come esta afirmação. 

 Os pescadores por sua vez são caracterizados como populações tradicionais 

espalhadas ao longo do litoral, pelos rios e lagos e tem um modo de vida baseado 

principalmente na pesca, ainda que exerça outras atividades econômicas 

complementares, como o extrativismo vegetal, o artesanato e à pequena agricultura, em 

geral de subsistência. Nobre (2005) ainda ressalta que a população tradicional da 

RDSEPT, desenvolve outras práticas, como a agricultura, pecuária de subsistência e a 

caça. 

Em estudos realizados por Rios (2019); Alves et al (2017); Santos (2013); Paiola 

e Tomanik (2002), apresentam as realidades de outras comunidades tradicionais 

pesqueiros brasileiras, embora a vivência na atividade pesqueira seja muito semelhante 

à da RDSEPT, desde da forma de captura a transmissão dos conhecimentos tradicionais. 

A criação da RDSEPT não foi apenas pelo intuito de defender e garantir o 

território, mas de preservar os modos tradicionais de vida das comunidades. Vale 

salientar que a relação homem x natureza, é praticado nestas comunidades há décadas. 

Também convém destacar que o conhecimento tradicional difundido nas comunidades 

sempre pautado na observação natural para o desenvolvimento de suas atividades 

culturais, econômicas e sociais. 

 

CONCLUSÃO 

Através da análise da revisão bibliográfica exposta, podem-se elencar algumas 

características das populações tradicionais: apresenta um modo de vida específico, 

marcado pela intensa simbiose e relativa harmonia com o meio ambiente em que vivem, 

desenvolvendo técnicas de baixo impacto ambiental, fraca articulação com o mercado, 

intenso conhecimento da biodiversidade que os cerca, modo de produção baseado na 

mão de obra familiar.  

Entretanto está pesquisa não apresenta uma conclusão definitiva. Sendo assim, 

como sugestões para outros estudos a cerca desta temática e/ou para obter um resultado 



 

  

 

304 

 

conclusivo sobre os conceitos de população e comunidades tradicionais comparando 

com o caso da RDSEPT, se faz necessário desenvolver uma pesquisa mais detalhada e 

ampliada, que possa investigar os modos de vida atuais das comunidades que compõem 

a RDS, e comparando a outras Unidades de Conservação do Brasil. 

Faz necessário uma pesquisa aprofundada que busque avaliar se os modos de 

vida e os conhecimentos tradicionais ainda estão sendo difundidos e propagados para as 

futuras gerações, se os modos econômicos são baseados em um trabalho familiar, além 

de mensurar os impactos causados da população sobre o meio ambiente. São diversas 

questões que precisam ser elencadas e discutidas com um aprofundamento para se 

alcançar uma conclusão sobre o conceito de comunidade e população tradicional em 

relação a RDS Estadual Ponta do Tubarão. 
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CAPÍTULO XX 

O TRABALHO INFORMAL NO BRASIL ATUAL E OS IMPACTOS NA 

SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR 

Júlia Nogueira Mauad71; Alexandre Pinto da Silva72. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-20 

 

RESUMO: 

O desemprego sempre foi presente no Brasil e demais países em desenvolvimento, e 

como consequência configurações diferenciadas de trabalho e de sustento permeiam as 

formas trabalhistas desses países. As crises econômicas atuais, associadas à evolução 

tecnológica e globalização trouxeram diversas mudanças na sociedade, e abriram um 

vasto campo de trabalho informal com pouco ou nenhum vínculo empregatício, com 

aplicativos gerindo profissionais, o crescimento da cultura de empreendedorismo e o 

aumento das terceirizações. As novas formas do trabalho informal dão origem a 

diversos questionamentos no tocante à segurança e saúde do trabalho e direitos 

trabalhistas. Considerando que o Brasil possui uma legislação trabalhista consolidada, 

que visa à proteção do trabalhador e traz, inclusive, em sua Constituição Federal a 

preocupação com o bem estar social, as formas indiretas de contrato muitas vezes geram 

incertezas nas relações e nos direitos do trabalhador, levando a precarização do trabalho. 

As normas brasileiras do trabalho trazem responsabilizações para os empregadores e 

empresas, porém, essas responsabilidades acabam se perdendo nas novas formas de 

contração e com os novos cenários de trabalho, já que a regulação pública do trabalho 

não contempla tais contratos. Esse artigo traz uma visão das relações laborativas 

chamadas de informais, que apesar de não serem exclusivamente novas vem crescendo 

no país, apresentando também as mudanças e impactos e os principais pontos relativos 

aos direitos trabalhistas e segurança e saúde do trabalhador. 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho informal. Legislação trabalhista. Saúde e segurança 

do trabalho. 

 

INTRODUÇÃO 

O desemprego e o trabalho precário e informal ocorrem no país há bastante 

tempo. Segundo Alves (2009), trabalhadores fora do mercado formal e sem garantias 

trabalhistas sempre representaram uma considerável parcela na sociedade brasileira, e 

suas atividades já são estudadas desde as décadas de 60 e 70, como características de 
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países chamados de subdesenvolvidos. Em síntese, o trabalho nos moldes clássicos 

sempre coexistiu com o trabalho informal, considerado “mão- de-obra desqualificada”. 

A atualidade, com seus diversos aspectos tecnológicos e inerentes a globalização 

cunhou paradoxos nos modos de viver e nas relações interpessoais. Como resultado, as 

formas de trabalho e as relações trabalhistas foram também afetadas pelas mudanças 

contemporâneas. As oscilações econômicas presentes nesse atual período fomentam o 

fenômeno do desemprego, tanto estrutural quanto conjuntural, e em consequência, 

aumentam os modos de trabalho periféricos, os chamados: trabalhos informais 

(JUNIOR,2018). 

Esse aumento ocorre em decorrência da mentalidade que apresenta a 

flexibilização das formas de contratação como estratégia no enfrentamento do 

desemprego. Consequentemente, o empregador tem maior liberdade para manejar o 

trabalho necessário à sua produção. Por fim, essa flexibilidade resulta, em geral, em 

maior precarização do trabalho, que pode ser percebida nas formas em que ela se 

expressa: facilidade de romper o contrato de emprego; possibilidade de utilização de 

contratos a prazo determinado; relação de emprego disfarçada; e terceirização (KREIN, 

2013). 

Ao longo dos anos, principalmente na era contemporânea, os aspectos relativos 

ao trabalho e valores sociais, incorporados as ideologias liberais, foram desvirtuadas, 

em especial quanto à proporcionalidade entre trabalho e valores sociais. Na concepção 

de trabalho informal atual, cabe ao trabalhador fazer uso da sua força de trabalho 

unicamente para sobreviver. Avaliando essas situações antagônicas, à justiça social 

referida na Constituição Federal de 1988, bem como as situações econômicas 

enfrentadas, resultam em um fenômeno de informalidade cruel e desumano, que gera 

invisibilidade perante a lei trabalhista e a proteção social (JUNIOR, 2018). 

Segundo Krein (2013) no período pós Segunda Guerra mundial, foi firmada uma 

regra básica de contratos individuais de trabalho, preconizada pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). Essa regra define contrato padrão por tempo 

indeterminado, caracterizado por trabalho em tempo integral com único empregador e 

remuneração fixa e mensal. Essa determinação, relacionada com o tipo de formação do 

trabalhador e tempo de permanecia no emprego permite uma perspectiva de carreira. O 
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contrato padrão também é seguido de um sistema de seguridade social, que através de 

proteção do estado, oferece segurança em casos de doença, acidentes e velhice. E, por 

tanto, devido à segurança, garantias e possibilidade de crescimento profissional, é 

possível até propor uma relação entre o contrato básico e a formação de caráter pessoal. 

Segundo Mendes (2004), as informações acerca de acidentes e doenças do 

trabalho são poucas e não muito confiáveis quando se trata de setor informal. No 

entanto, é possível inferir a ocorrência de altos índices de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho, que podem inclusive ser mais altos que os índices de 

adoecimento relacionado à precariedade do estilo de vida da população. 

As formas não tradicionais de contratação têm como objetivo a redução de 

gastos e o aumento da facilidade em admitir e despedir trabalhadores. Isso é possível 

com contratos que, escapando da regulação do trabalho, reduzem os custos e 

compromissos das empresas com os empregados e assim facilitam a adaptação das 

mesmas empresas às flutuações do mercado. Dessa forma, a relação de emprego 

disfarçada, nasce para evitar a relação formal que abrange a regulação pública do 

trabalho. E nessa nova forma de relação, os contratos trazem incertezas e insegurança 

para o trabalhador que, também se encontra em um meio de maior concorrência e sem 

estabilidade de crescimento (KREIN, 2004). 

 

METODOLOGIA 

Este artigo visa avaliar as normas de trabalho, buscando conhecer suas causas e 

peculiaridades, e assim compreender os possíveis impactos na saúde e segurança do 

trabalhador. 

O objetivo geral proposto para essa pesquisa é avaliar as mudanças nas relações 

trabalhistas com o aumento do trabalho informal e a chamada “uberizaçao”. 

• Para atingir tal objetivo serão seguidos os seguintes passos: 

• Avaliar aspectos históricos e atuais do emprego no Brasil; 

• Conceituar trabalho informal; 

• Avaliar aspectos da legislação trabalhista; 
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• Apresentar uma perspectiva de impactos gerais com o aumento do trabalho 

informal; 

Os estudos e resultados serão conduzidos de forma descritiva, ou seja, será feita 

uma caracterização do fenômeno do trabalho informal na atualidade, buscando analisar 

motivos e efeitos, além de outros pontos de relevância sobre o tema. 

Para esse estudo, será feita uma revisão bibliográfica expositiva, também 

avaliando fatores históricos e a evolução de conhecimentos sobre o tema. Foram 

estudados artigos, livros, legislação e outros sobre o tema, tanto abordagens atuais 

quando históricas para melhor comparação. Por ser um tema bastante prático, também 

foram consideradas informações midiáticas e dados fornecidos por entidades estatais. 

A pesquisa terá caráter qualitativo, já que a partir de levantamento de dados e 

informações, buscará compreender e interpretar o modo de trabalho e emprego com 

suas características. Os resultados desse estudo podem ser de auxílio na compreensão 

das formas de trabalho atuais e suas consequências. 

 

ANÁLISE 

Nesse capítulo serão avaliadas referencias teóricas para esclarecer pontos acerca 

do trabalho informal, suas causas e impactos nos direitos trabalhistas e saúde e 

segurança do trabalhador. 

 

QUESTÕES TRABALHISTAS NA ATUALIDADE 

Considerando a situação brasileira pode se citar a existência de uma preocupação 

com o bem estar social, bem como com a segurança do trabalhador, inscrita, inclusive, 

na Constituição Federal de 1988. No entanto, a dinâmica do mercado de trabalho mostra 

a persistência de um numeroso contingente de trabalhadores informais, sem registro em 

carteira ou trabalhando por conta própria. Dessa forma na atualidade ainda é incompleta 

a proteção social oferecida na Constituição Federal de 1988 e o mercado de trabalho 

continua pouco estruturado (MANZANO, 2013). 

As mudanças atuais no mercado de trabalho, com seus diferentes arranjos, 
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causam o ofuscamento das características clássicas que definem a introdução do 

trabalhador no processo produtivo de bens e serviços. Devido a essas mudanças, os 

agentes econômicos, para se antecipar, têm criado novas complexidades nas relações de 

trabalho, que agora assumem formas diferenciadas, entre elas a terceirização, o 

subcontrato e o contrato temporário via agência (KREIN,2013). 

Como apresentado por Manzano (2013) a importância da regulação pública nas 

dinâmicas de trabalho para a estruturação da sociedade e bem estar da população, pode 

ser observado ao avaliar a experiência de países desenvolvidos.  Através dessa análise, é 

notório não apenas o resultado positivo da regulação estatal do trabalho, como também 

os riscos da perda de eficácia dessa regulação. 

Em suma, a regulação pública em âmbito trabalhista contribuiu na estruturação 

do mercado de trabalho, aliada a proteção social, criando estabilidade e crescimento 

através da normatização da “compra e venda” da força laboral. Em contra partida, as 

mudanças contemporâneas no sistema capitalista criam desafios à regulação pública e a 

ação coletiva dos trabalhadores. Isso ocorre como consequência da deterioração das 

instituições base na estruturação da legislação trabalhista, o que resulta em instabilidade 

e crescimento do desemprego. E consequentemente aflora a diferença social entre 

trabalhadores (MANZANO,2013). 

 

HISTÓRICO ECONÔMICO E DO TRABALHO NOBRASIL 

Nas cidades brasileiras é possível ver muitos trabalhadores em atividades 

precárias, por conta própria ou em empregos sem assinatura em carteira. Esses 

trabalhadores não têm vínculos trabalhistas formais e por tanto não têm direitos. São 

pessoas que precisam utilizar artifícios diversos para sobreviver (ALVES, 2009). 

Segundo Manzano (2013), analisando os anos 1990 e 2000, é perceptível que os 

temas referentes à regulação do trabalho são influenciados pela evolução da produção, 

dos preços, do emprego e dos salários. 

Nos anos 1990, as condições políticas e econômicas levaram a flexibilidade 

trabalhista, incentivada pela classe patronal, que resultou em precarização das condições 

de trabalho e aumento do risco social. Em contrapartida, nos anos 2000 o contexto era 
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mais favorável, e os desafios puderam ser controlados através da regulação pública, 

evitando precarização do trabalho assalariado no Brasil (MANZANO, 2013). 

Até os anos 1990, quando eram feitos contratos atípicos, os mesmos eram 

permitidos apenas para casos restritos, como substituição eventual de um trabalhador, 

para atividades transitórias e para setores caracterizados pela natureza sazonal de sua 

atividade, tais como a agricultura e a construção civil. Isso devido à natureza desses 

contratos atípicos que não permitia a sua generalização para o mercado de trabalho. No 

entanto, ocorreram algumas distorções nas utilizações desses tipos de contrato, devido a 

fragilidade da fiscalização e controvérsias acerca das condições de aplicação desses 

contratos. A partir dos anos 1990 outra variação nas formas de contrato foi o 

crescimento das relações de emprego disfarçadas, na qual as características são do 

trabalho assalariado, mas o contrato não contempla os direitos trabalhistas e 

previdenciários (KREIN, 2013). 

Estudos apresentados por Alves (2009) retratam um fenômeno presente nas 

economias capitalistas periféricas: um “núcleo duro” bem estruturado do mercado de 

trabalho formado por trabalhadores e postos de trabalho formais, que coexiste com um 

“segmento não estruturado” composto por trabalhadores informais com baixo nível de 

escolaridade. Através desses estudos, percebe-se uma subutilização da capacidade de 

trabalho do segmento “não-estruturado”, como resultado do crescimento acelerado e 

não planejado dos centros urbanos e da migração da população rural. Essa situação leva 

a população a situações de subemprego ou desemprego oculto, acarretando a ampliação 

das favelas, no aumento da violência urbana e crescimento das atividades informais. 

 

INFORMALIDADE 

De acordo com Mendes (2004), a nomenclatura “setor informal” foi utilizada 

pela primeira vez em 1972, pela Organização Internacional do Trabalho - OIT, em 

relatórios do Programa Mundial De Empregos. Esses relatórios, sobre Gana e Quênia, 

descreviam a existência de um número significativo, do que foi chamado de 

“trabalhadores pobres” nesses países, apontando essa situação como até mais grave que 

o desemprego. Os “trabalhadores pobres” produziam bens e serviços, porém sem 

reconhecimento de suas atividades que não eram regulamentadas pelas autoridades 
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públicas. 

Segundo Junior (2018), o Programa Regional de Emprego para a América Latina 

e Caribe (PREALC) da Organização Internacional do Trabalho define o setor informal 

por atividades pequenas, geradoras de renda, que se desenvolvem fora do âmbito 

normativo oficial, em mercados desregulamentados e competitivos, no meio urbano. 

Nessas atividades é difícil a distinção entre capital e trabalho. Esse modo de trabalho 

pode ainda ser caracterizado pela utilização de pouco capital, técnicas rudimentares e 

pouca qualificação da mão de obra que resultam em baixa renda e emprego instável. O 

setor informal também apresenta difícil acesso a financiamentos e créditos, além de 

baixa capacidade de acumulação e crescimento de capital. 

O trabalho informal, apesar de marginalizado, faz parte da cadeia produtiva 

formal, ou seja, como elos de corrente, a cadeia produtiva engloba atividades 

articuladas, desde os insumos básicos até o produto final, sua distribuição e 

comercialização. Dessa forma, o setor informal tem papel muito importante nos 

processos de produção de bens e serviços (MENDES,2004). 

No tocante a legislação e proteção do trabalhador, o setor informal se distingue 

pela não contribuição dos impostos e encargos trabalhistas, o que resulta em uma 

situação de invisibilidade relacionada ao direito do trabalho. Em contra partida, o termo 

“emprego” tem afinidade com os direitos e deveres indicados na Constituição Federal, 

Consolidação das Leis Trabalhistas e Leis esparsas (JUNIOR, 2018). 

Segundo Manzano (2013) os tempos de internacionalização e a intensificação da 

concorrência fomentaram diversas formas de precarização, entre elas a intensificação do 

trabalho, com efeitos deletérios sobre a saúde do trabalhador e a disseminação da 

prática de remuneração variável, constituindo formas diferenciadas de organização da 

jornada de trabalho (modulação, turnos, escalas). Devido a essas novas formas de 

trabalho, as estruturas e situações trabalhistas tem se diversificado, gerando desafios 

para a regulação pública do trabalho. É necessário inicialmente, identificar e classificar 

as novas tendências para então incorporá-las ao sistema. Essas tendências de 

flexibilização, por tanto, exigem aperfeiçoamento da regulação pública e das normas e 

das instituições públicas e celetistas que regulam o direito trabalhista no país. E para 

que tal aperfeiçoamento seja possível, é imprescindível o fortalecimento das entidades 
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trabalhistas e organização dos trabalhadores. 

 

DIREITOS TRABALHISTAS 

A legislação trabalhista no Brasil engloba um grande número de atores, entre 

instituições, organizações e outros. Cada qual com diferentes papéis na criação, 

mudança, aplicação, interpretação e fiscalização das normas do trabalho. Na 

Constituição Federal e 1988 são definidas normas do trabalho bem como os 

responsáveis pela efetivação e por eventuais mudanças (PESSANHA, 2013). 

A Constituição Federal de 1988, em seu art.22, estabelece competência privativa 

da União para legislar sobre o direito do trabalho. Dessa forma, Estados, Municípios e 

Distrito Federal devem seguir as regras estabelecidas pela Consolidação das Leis 

Trabalho, CLT (LANZA, 2018). 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) regula as relações entre o 

trabalhador, considerado individualmente, e o empregador, e também as relações de 

natureza coletiva das organizações de trabalhadores e as empresas. As normas que 

compõe a CLT estabelecem direitos que garantem a proteção do trabalhador no tocante 

à contratação, utilização, remuneração e demissão, e também direitos formais relativos a 

organizações como os sindicatos e os órgãos da inspeção e da justiça do trabalho. A 

legislação celetista baseia-se na ideia de que não existe igualdade na relação entre 

trabalhador individual e empresa empregadora e, portanto, regras heterogêneas devem 

ser aplicadas, emanadas do Estado, para garantir a proteção da “parte mais fraca” (o 

trabalhador). A CLT passou por diversas mudanças, que em partes adicionaram 

liberdades aos empregadores e em partes adicionaram garantias aos trabalhadores, dessa 

forma não é a mesma originada no início do século passado. E continua sendo 

referência na regulação trabalhista no Brasil (CAMPOS, 2013). 

Para fazer uma correta análise em termos de direitos trabalhistas, é importante 

conceituar trabalho e emprego. Trabalho é o termo genérico que define qualquer 

modalidade de contrato do trabalho humano. Já emprego é uma das modalidades de 

trabalho, definida na CLT. Para que a relação de trabalho seja considerada emprego 

existem alguns requisitos listados nos artigos 2º e 3º da CLT, esses são: a prestação de 
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trabalho por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e 

subordinação da atividade ao poder diretivo do empregador (MARTINS, 2017). 

Segundo Pessanha (2013), a constituição federal de 1988 apresentou grandes 

avanços em termos de direito social e do trabalho. Também manteve os direitos 

sindicais e o direito a greve dos servidores públicos. Os contratos e consequentemente, 

os direitos trabalhistas se mantiveram subordinados à legislação. Dessa forma as 

relações de trabalho no país deixaram de ser um modelo corporativista, porém, sem 

migrar para um modelo de contrato coletivo. No caso do trabalho informal, que 

representa grande número de trabalhadores, não havia menção ou legislação própria, 

deixando o trabalhador a mercê das decisões do empregador. 

Em termos de segurança e saúde do trabalho, na Constituição Federal são 

mencionados no Artigo 7°, os seguintes direitos dos trabalhadores urbanos e rurais 

(MENDES, 2004): 

• Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, 

facultada a compensação de horários (inciso XIII); 

• Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 

revezamento, salvo negociação coletiva (inciso XIV); 

• Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos (inciso XV); 

• Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

salário normal (inciso XVII); 

• Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene 

e segurança (inciso XXII); 

• Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 

indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa (inciso  

XXVIII); 

• Proibição de trabalho noturno, perigoso, ou insalubre a menores de 18 anos e de 

qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

dos 14 anos (inciso XXXIII); 

De acordo com Mendes (2004) a ruptura do vínculo formal de trabalho 
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representa a perda de diversas condições de proteção, como a proteção à saúde, o 

amparo na doença e no desemprego, reconhecimento e proteção para periculosidade, 

insalubridade, acidente de trabalho e qualificação do ambiente de trabalho. 

 

SAÚDE E SEGURANÇA DOTRABALHO 

Relativo à segurança e saúde do trabalhador as orientações e regulamentações 

são fornecidas pelas Normas regulamentadoras (NRs). Essas normas são citadas no 

Capítulo V, Título II, da CLT, que recebe o título: “DA SEGURANÇA E DA 

MEDICINA DO TRABALHO” e a atual redação foi estabelecida pela LEI Nº 6.514, 

DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977. As NRs foram aprovadas pela Portaria n.º 3.214, de 

8 de junho de 1978 (LANZA, 2018). 

Atualmente, as normas são revisadas e elaboradas pela Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho, para tal, é utilizado sistema recomendado pela OIT, através de 

comissões de representantes do governo, empregadores e trabalhadores, dessa forma a 

Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP) é a responsável pela atualização das 

NRs, com objetivo de melhorar o ambiente e as condições de trabalho (MINISTÉRIO 

DA ECONOMIA, 2019). 

A observância às normas regulamentadoras é obrigatória para todas as empresas 

brasileiras regidas pela CLT (LANZA, 2018). É dever do empregador cumprir e fazer 

cumprir as normas regulamentadoras, garantindo instrução dos empregados e facilidade 

à fiscalização, além de adotar quaisquer medidas determinadas pelas autoridades 

responsáveis (MENDES, 2004). 

As trinta e cinco Normas Regulamentadoras vigentes são (NR2 e NR27 foram 

revogadas) (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2019): 

NR-1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

NR-2 - INSPEÇÃO PRÉVIA 

(REVOGADA)NR-3 - EMBARGO OU 

INTERDIÇÃO 

NR-4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E 

EMMEDICINA DO TRABALHO 

NR-5 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 

https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-1?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-2?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-2?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-3?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-3?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-4?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-4?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-4?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-5?view=default
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ACIDENTESNR-6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL - EPI 

NR-7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 

OCUPACIONALNR-8 - EDIFICAÇÕES 

NR-9 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 

NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 

NR-11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO 

DEMATERIAIS 

NR-12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

NR-13 - CALDEIRAS, VASOS DE PRESSÃO E TUBULAÇÕES E 

TANQUESMETÁLICOS DE ARMAZENAMENTO 

NR-14 - FORNOS 

NR-15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRESNR-16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

PERIGOSASNR-17 - ERGONOMIA 

NR-18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA 

DACONSTRUÇÃO 

NR-19 - EXPLOSIVOS 

NR-20 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM

 INFLAMÁVEIS ECOMBUSTÍVEIS 

NR-21 - TRABALHOS A CÉU ABERTO 

NR-22 - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NA 

MINERAÇÃONR-23 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 

NR-24 - CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS

 LOCAIS DETRABALHO 

NR-25 - RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

NR-26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

NR-27 - REGISTRO PROFISSIONAL DO TÉCNICO DE

 SEGURANÇA DOTRABALHO(REVOGADA) 

NR-28 - FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES 

NR-29 - NORMA REGULAMENTADORA DE SEGURANÇA E

 SAÚDE NOTRABALHOPORTUÁRIO 

NR-30 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO 

NR-31 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA AGRICULTURA, 

PECUÁRIASILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA 

https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-5?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-6?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-6?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-7?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-7?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-8?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-9?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-10?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-11?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-11?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-11?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-12?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-13?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-13?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-13?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-14?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-15?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-15?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-16?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-16?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-17?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-18?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-18?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-18?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-19?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-20?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-20?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-20?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-21?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-22?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-22?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-23?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-24?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-24?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-24?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-25?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-26?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-27?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-27?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-27?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-28?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-29?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-29?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-29?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-30?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-31?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-31?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-31?view=default
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NR-32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

NR-33 - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOSNR-

34 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA 

DACONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E DESMONTE NAVAL 

NR-35 - TRABALHO EM ALTURA 

NR-36 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM EMPRESAS DE ABATE 

EPROCESSAMENTO DE CARNES E DERIVADOS 

NR-37 - SEGURANÇA E SAÚDE EM PLATAFORMAS DE PETRÓLEO 

 
 

Uma das atribuições da regulação pública é a fiscalização das condições dos 

ambientes de trabalho identificando fatores de risco e buscando a prevenção necessária. 

Essa fiscalização é feita através da inspeção de saúde e segurança do trabalho, realizada 

pelos Auditores Fiscais do Trabalho (AFT), além das questões de SST, também 

ocorrem inspeções de outras exigências trabalhistas, como a formalização do contrato, 

jornadas, períodos de descanso, entre outras (MENDES, 2004). 

De acordo com Mendes (2004), as atividades do setor informal, ocorrem, em 

parte em ambientes sem limites físicos, como a rua, e em parte em ambientes bem 

delimitados, como ambiente domiciliar. No primeiro caso, devido à grande amplitude, 

ocorre desorganização e mobilidade dos espaços, já no segundo caso muitas vezes com 

instalações improvisadas. Em ambos os casos, o ambiente acaba por não ser 

considerado como ambiente de trabalho pelos órgãos de fiscalização. Assim, as 

condições do ambiente de trabalho informal, sejam em microempresas, domicílio ou nas 

ruas são muitas vezes perigosas e insalubres, existindo vários fatores de risco à saúde e 

falta de dispositivos de proteção mínimos. Além dos riscos existentes a ausência de 

proteção legal, o descumprimento de normas básicas, a falta de fiscalização e a lacuna 

do seguro social e para acidentes do trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À luz das referências apresentadas é possível avaliar que existem formas de 

trabalho e emprego que se apresentam de maneiras distintas às ditas tradicionais, sendo 

que essas formas aparecem como opção das empresas de alinhamento ao mercado 

https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-32?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-33?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-34?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-34?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-34?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-34?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-35?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-36?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-36?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-36?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/ctpp-nrs/nr-37?view=default
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capitalista cada vez mais competitivo. 

Em suma, os empregadores, devido às flutuações econômicas, procuram reduzir 

gastos através da redução dos contratos formais de trabalho, dessa forma menos 

encargos são necessários e o vínculo com os trabalhadores é pouco ou quase nulo. 

Terceirização, contratos de pessoa jurídica e prestação de serviço informal são 

exemplos das novas formas de contratação e emprego. Essas modalidades, não inclusas 

na CLT e nas legislações trabalhistas significam, em geral, formas de “burlar” a 

regulação pública do trabalho e deixam o trabalhador desprotegido em vários aspectos. 

Dentre os aspectos legais, a precariedade se nota na perda de garantias, como em 

caso de doenças e acidentes, férias, aposentadoria, horário de trabalho e salários fixos e 

mesmo menor estabilidade na carreira. 

Já em termos de segurança e saúde do trabalho, a fiscalização oficial não 

abrange contratos informais e, portanto, os empregadores têm a liberdade de transferir a 

responsabilidade para o próprio trabalhador, ou em outras palavras, não seguir as 

normas. Além disso, a maioria dos ambientes de trabalho informal não são, se quer 

delimitados, o que dificulta a aplicação de medidas de segurança. E a falta de dados, 

devido à instabilidade e fluidez dos empregos informais dificulta ainda mais a análise da 

situação. 

As mudanças nas formas de contrato e trabalho podem representar uma saída 

para as oscilações econômicas, no entanto, é necessário que a segurança do trabalhador 

e seus direitos não sejam comprometidos. A CLT já presume que o trabalhador seja o 

“elo mais fraco” nos contratos, por tanto, nos momentos de crise, é fundamental que a 

classe trabalhadora não seja a mais prejudicada, para tanto, a legislação trabalhista deve 

ser garantida. É importante conhecer as mudanças e buscar alternativas avaliando todos 

os atores envolvidos, para que seja possível uma modernização trabalhista sem 

prejuízos para o trabalhador. 
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CAPÍTULO XXI 

OCORRÊNCIA DE FUNGOS EM SEMENTES DE FEIJÃO COMUM E SUA 

QUALIDADE FISIOLÓGICA 

Welliton Souza de Oliveira73; Leimi Kobayasti74;  

Valter Martins de Almeida75; Abraão di Matheus Pereira Viana76 

Pamela Francisca Ferreira77. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-21 

 

RESUMO:  

Sementes de feijoeiro podem conter muitos fungos prejudicando a germinação e 

armazenamento, assim como podem transmitir vários patógenos para as plântulas. 

Dessa forma, este trabalho avaliou a incidência de fungos em cultivares de feijoeiro e 

sua germinação. Os experimentos foram conduzidos nos laboratórios de Fitopatologia 

da Faculdade de Agronomia e Zootecnia, UFMT, campus Cuiabá-MT. Foram utilizadas 

8 amostras de feijão: IAC Polaca, BRS MG, IPR Campos Gerais, BRS Ártico e Ouro 

Branco BRS, produzidas no Munícipio de Tangará da Serra - MT. A técnica para a 

sanidade das sementes utilizada foi o Blotter Test modificado com restrição hídrica. As 

sementes foram avaliadas individualmente, sob microscópios estereoscópico e ótico, e 

quando necessário, foram feitas lâminas dos fungos e feitas a identificação de acordo 

com literatura especializada. Os testes de germinação e vigor foram realizados conforme 

Regras de Análise de Sementes. Os experimentos de sanidade, germinação e vigor 

foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado, sendo para cada cultivar 

utilizados 8 repetições de 25 sementes, totalizando 200 sementes por tratamento. Para a 

germinação e vigor, foi feito contraste de médias para comparar os tratamentos e 

realizado pelo teste F. As médias entre os tratamentos foram comparados pelo teste de 

Tukey (P  0,05). Para a sanidade das sementes, observou-se que os fungos Aspergillus 

sp., Penicillium sp., Fusarium sp. e Eurotium sp. apareceram em todas as amostras, 

independente da cultivar. O fungo Colletotrichum sp. apareceu apenas na cultivar Ouro 

Branco, com uma taxa de 2%. A incidência de Aspergillus variou de 40 a 90% entre as 

cultivares, Penicillium sp. de 9,0 a 38,0%, Fusarium sp. de 17 a 51,0% e Eurotium sp. 

de 1,0 a 75,0 % sendo a cultivar IAC Polaca a mais afetada, independente do patógeno. 

Todas as cultivares apresentaram baixa germinação e baixo vigor, não havendo 

diferenças estatísticas, provavelmente, em função do longo período de armazenamento 
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oliveiraw605@gmail.com 
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das sementes.  

PALAVRAS-CHAVE: Phaseolus vulgaris. Patologia de sementes. Germinação e 

vigor. 

 

INTRODUÇÃO 

O feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma planta herbácea cultivada 

anualmente e pertencente à família Fabaceae. É uma das espécies mais produzidas no 

mundo, devido à grande importância na alimentação da população mundial, uma vez 

que, apresenta alto teor proteico em seus grãos (TOLEDO et al., 2009; BARBOSA; 

GONZAGA, 2012). Há, ainda, outras espécies de feijão plantadas no País, como feijão-

azuki (Vigna angularis (Willd.) Ohwi e Ohashi), cultivado mais por colonos japoneses; 

feijão-de-porco (Canavalia ensiformis (L.) DC.), usado como adubo verde; feijão-fava 

(Phaseolus lunatus L.), consumido como grãos verdes; e o feijão-caupi ou feijão-de-

corda (Vigna unguiculata (L.) Walp.), que, no Norte e Nordeste do Brasil, constitui a 

alimentação básica da população (TÔSTO et al., 2012). 

No Brasil, a área de plantio de feijão compreende 79.246.491 hacom uma 

produção de 2.451.806,433 ton para as três safras cultivadas no ano de 2019. E no 

Estado de Mato Grosso, tivemos um total de 16.611,799 ha com produção de 280.332 

ton (IBGE, 2019). 

A maioria das culturas destinadas à produção de alimentos está sujeita ao ataque 

de doenças, sendo grande parte dos seus agentes etiológicos transmitidos pelas 

sementes (VIEIRA,1993). No caso específico do feijoeiro, não é diferente, pois é uma 

cultura altamente suscetível às doenças e que interferem diretamente na produtividade. 

Dentre as diversas doenças que atacam a cultura do feijoeiro, mais de 50% das suas 

principais enfermidades têm seus agentes causais transmitidos através das sementes 

(NEERGAARD, 1979). Este fato pode levar a ocorrências de epidemias nas lavouras e 

torna imprescindível os testes de sanidades de sementes para elevar a produtividade. 

Existe muitos fatores que afetam a qualidade das sementes, como os genéticos, 

fisiológicos, sanitários e ambientais. Destes, os fatores sanitários se caracterizam pelos 

efeitos deletérios dos microrganismos e insetos associados às sementes (LUCCA 

FILHO, 1985). Considerando as sementes como tão importante veículo de agentes 
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fitopatogênicos, os quais podem provocar redução, tanto na germinação quanto no vigor 

das plântulas, é comprovado que invariavelmente, sementes infectadas ou infestadas por 

patógenos originam focos primários de infecção (MACHADO et al., 2001). 

Ainda, de acordo com Machado (2012) quando presente na semente, os 

patógenos podem resultar em abortos, deformações, descoloração da casca, o que leva 

sempre a redução do potencial germinativo e vigor das sementes e, quando alocadas no 

campo resultarão em estandes de plantas desuniformes com baixa ou nenhuma 

produção. A associação de patógenos às sementes representa impacto significativo no 

estande, desenvolvimento das plantas e na produção de sementes (FERNANDES et al., 

2005). Assim, a utilização de sementes de boa qualidade sanitária é o primeiro passo no 

momento de implantação de uma lavoura produtiva. 

Dentre os fatores fisiológicos, estão germinação e vigor. O teste de germinação é 

o principal parâmetro utilizado para a avaliação da qualidade fisiológica das sementes e 

permite conhecer o potencial de um lote em condições favoráveis; os resultados são 

utilizados para determinar a taxa de semeadura, para a comparação do valor de lotes e 

para a comercialização, pois possibilita a obtenção de resultados comparáveis entre 

laboratórios (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000).Os testes de vigor são utilizados para 

diferenciar os níveis de vigor entre as sementes, distinguindo-as também entre seus 

lotes. A Association of Official Seed Analystis (AOSA, 1983) definiu o vigor de 

sementes como aquelas propriedades que determinam o potencial para uma emergência 

rápida e uniforme e para o desenvolvimento de plântulas normais, sob uma ampla faixa 

de condições ambientais. 

Sabendo que a presença de patógenos em sementes pode reduzir a sua qualidade 

fisiológica; recomenda-se, portanto, que haja uma integração entre os testes de sanidade 

e de qualidade fisiológica de sementes, assim o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

sanidade de sementes de feijoeiro bem como verificar a qualidade fisiológica dos 

mesmos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram conduzidos nos laboratórios de Fitopatologia da 
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Faculdade de Agronomia e Zootecnia, UFMT, campus Cuiabá-MT. Foram utilizadas 8 

amostras de feijão: IAC Polaca, BRS MG, IPR Campos Gerais, BRS Ártico e Ouro 

Branco BRS, provenientes do Munícipio de Tangará da Serra – MT e doadas pelo Sr. 

Valter Martins de Almeida, pesquisador da EMPAER, Várzea Grande-MT e ainda, 

feijão de corda, jalo rajado e feijão fradinho (adquiridas em feiras municipais) sendo 

feitas análises de sanidade, de germinação e vigor. 

Para a sanidade das sementes foi utilizado Blotter Test modificado com restrição 

hídrica (COUTINHO et al., 2001). Para as amostras de feijão foram utilizadas 8 

repetições de 25 sementes, totalizando 200 sementes. Todos os experimentos foram 

conduzidos em delineamento inteiramente casualizado sendo o número de colônias por 

sementes de cada fungo transformados em porcentagem de ocorrência. 

As sementes foram distribuídas em placas de Petri, contendo três folhas de papel 

de filtro qualitativo esterilizado, umedecidos com solução de restrição hídrica com 

NaCL a -0,7 MPa. Estas foram incubadas à temperatura de 22 ºC (± 2 ºC), por um 

período de sete dias, sob fotoperíodo de 12 h de luz branca fluorescente. Findo o 

período, as sementes foram avaliadas individualmente, sob microscópios estereoscópico 

e ótico, e quando necessário, foram feitas lâminas dos fungos e feitas a identificação de 

acordo com literatura especializada (BARNETT; HUNTER, 1986; CARMICHAEL et 

al., 1980). 

Para avaliar a qualidade fisiológica das sementes foram realizados os testes de 

germinação, índice de velocidade de germinação e vigor (comprimento de plântula) 

conforme Regras de Análises de Sementes (BRASIL, 2009). Os experimentos foram 

conduzidos em delineamento inteiramente casualizado, sendo para cada amostra 

utilizados 8 repetições de 50 sementes, totalizando 400 sementes por tratamento. O 

contraste de médias para comparar os tratamentos foi realizado pelo teste F. As médias 

entre os tratamentos foram comparados pelo teste de Tukey (P  0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados para a sanidade de feijoeiro estão apresentados na Tabela 01. Das 

amostras analisadas, observou-se a presença dos gêneros de fungos: Aspergillus, 
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Penicillium, Colletotrichum, Fusarium, Cladosporium, Eurotium e Rhizopus. Observou-

se também que a incidência dos fungos variou de 0 a 90%, com destaque para os fungos 

de armazenamento, Aspergillus sp. e Penicillium sp. que apareceram em todas as 

amostras. O registro da ocorrência de patógenos em sementes e a identificação destes 

microrganismos consiste no trabalho inicial para o desenvolvimento de projetos futuros 

de controle, epidemiologia e melhoramento (BARROS; JULIATTI, 2012), sendo 

importantes para posterior adoção de medidas de manejo integrado e no aumento da 

produtividade (GUIMARÃES; CARVALHO, 2014). 

 

 Tabela 01. Incidência (%) de fungos em amostras de diferentes cultivares de feijão. UFMT, 

Cuiabá, MT. 2019.  

* Porcentagem de fungos detectados na amostra.  

** O traço (-) indica a não detecção do fungo em questão. 

 

Aspergillus sp. foi encontrado com maior frequência nas amostras de feijoeiro, 

sendo a maior incidência na IAC Polaca com 90% e, menor incidência na IPR Campos 

Gerais, com 40%. Também foi observada a presença do Eurotium sp. (teleomorfo de 

Aspergillus) em todas as amostras exceto no feijão fradinho, variando de 1,0 a 88,0 % 

de incidência. A amostra de feijão Jalo Rajado apresentou 85% de incidência de 

Penicillium sp., enquanto BRS Ártico apresentou 9%. Das amostras analisadas, apenas 

Ouro Branco BRS e Jalo Rajado apresentaram incidência de Colletotrichum sp. E para o 

fungo Fusarium sp., houve variação da incidência de 9,0% a 51%, em Feijão Fradinho e 

IPR Campos Gerais, respectivamente, porém observados em todas as amostras 

analisadas. 

Diversos autores relatam a presença de Aspergillus spp. e Penicillium spp., 

Fungos (%) 
IAC 

Polaca 

BRS 

MG 

IPR 

Campos 

Gerais 

BRS 

Ártico 

Ouro 

Branco 

BRS 

Feijão de 

Corda 

Jalo 

Rajado 

Feijão 

Fradinho 

Aspergillus sp. 90,0* 45,0 40,0 87,0 55,0 59,0 69,5 72,5 

Eurotium sp. 75,0 62,0 56,0 1,0 4,0 28,5 88,0 -** 

Penicillium sp. 68,0 56,0 54,0 9,0 20,0 72,0 85,0 50,0 

Colletotrichumsp. - - - - 2,0 - 2,0 - 

Fusarium sp. 30,0 17,0 51,0 49,0 42,0 16,5 17,0 9,0 

Cladosporium sp. - - - - - - - 3,5 

Rhizopus stolonifer - - - - - - - 6,0 
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considerados como fungos de armazenamento, em diferentes tipos de feijão 

(COUTINHO et al., 2004; TORRES; BRINGEL, 2005; FERREIRA et al., 2017; 

SANTOS et al., 2018) demonstrando a habilidade dos mesmos em colonizar as 

sementes. Ambos os gêneros são comuns serem reportados associados a sementes de 

feijão, e estão entre os principais microrganismos contaminantes em condições de 

armazenamento (SANTOS et al., 2018). O teor de água, inóculo inicial e estado físico 

do lote de sementes também estão associados a ambos os gêneros causando danos de 

perda da germinação, descoloração as sementes, aumento do teor de ácidos graxos e 

produção de toxinas (TORRES et al., 2005). 

O gênero Colletotrichum, teve incidência de 2,0% nas amostras analisadas, é 

considerado fungo de campo e têm sua incidência reduzida ao longo do armazenamento 

(DHINGRA, 1985). Este fungo é o agente causador da antracnose, uma das principais 

doenças do feijoeiro e potencialmente transmissível pelas sementes (MACHADO, 

1999). 

Na cultura do feijoeiro, o fungo C. lindemuthianum é considerado uma praga 

não quarentenária regulamentável, de acordo com a Portaria N.º 71 de 1999 do 

Ministério da Agricultura (MAPA, 1999), com nível de tolerância zero para que um lote 

considerado semente, pois se trata de uma praga de alto risco. Se considerarmos uma 

semeadura de 400.000 sementes de feijão por hectare, um índice de ocorrência de C. 

lindemuthianum da ordem de 0,25%, significa a introdução de 1.000 focos primários de 

infecção na referida área (MACHADO, 1994). O alto poder de disseminação e 

destruição do fungo, aliado à sua probabilidade de transmissão, justifica o seu nível de 

tolerância de zero por cento no lote de sementes, especificado pelo Grupo Técnico 

Permanente de Sanidade de Sementes, responsável pela determinação desses níveis 

(REY et al., 2009). Desta forma, ambos os lotes de sementes analisados, neste estudo, 

seriam condenados para uso como lotes de sementes. 

E para o gênero Fusarium, observado em todas as 8 cultivares estudadas, é 

considerado preocupante pois conforme Talamini et al. (2010), pertencem a este gênero, 

as espécies Fusarium oxysporum f .sp. phaseoli e Fusariumsolani f. sp. phaseoli as 

quais são agentes etiológicos da murcha de fusarium e podridão radicular seca, 

respectivamente, doenças com importância econômica para a cultura do feijoeiro. As 
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espécies do gênero Fusarium têm a capacidade de sobreviver no solo, formando 

estruturas de resistência denominadas clamidósporos, sendo potencialmente 

disseminado através de sementes contaminadas e/ ou infectadas. O plantio de sementes 

contaminadas por Fusarium pode gerar plantas doentes no campo e introduzir o 

patógeno, determinando desta forma, o aparecimento focos primários de infecção na 

lavoura (TALAMINI et al., 2010). 

Com relação a incidência de Cladosporiumsp. (3,5%) e Rhizopusstolonifer 

(6,0%) foram encontrados em baixa incidência e apenas na amostra de feijão fradinho 

sendo considerados contaminantes. Certas espécies de fungos como Cladosporium 

cladosporioides podem causar manchas no tegumento, resultando em um aspecto 

indesejável nas mesmas, provocando a depreciação dos lotes (NEERGAARD, 1980). O 

gênero Rhizopus, apesar de não possuir importância econômica nas sementes, pode 

afetar reduzindo a germinação e o vigor (BARRETO et al., 2004) e como fungo 

contaminante, dificultar a detecção de patógenos, por cobrir as sementes com rápido 

crescimento (TORRES; BRINGEL, 2005).  

Os resultados dos testes de germinação e vigor das amostras de feijão estão 

apresentados na Tabela 02. A germinação variou de 0% (BRS Ártico) a 69,25% (Jalo 

rajado) indicando um baixo potencial de germinação nos lotes estudados não sendo 

considerados como sementes pois estão abaixo de padrões mínimos exigidos pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2013). 

 

Tabela 02. Germinação e vigor das sementes de diferentes cultivares de feijão. UFMT, Cuiabá, 

MT. 2019. 

Amostras Germinação (%) 
Vigor (cm) 

Hipocótilo Raiz Raiz + Hipocótilo 

IAC Polaca 8,00 cd 5,00 a 23,00 a 28,00 a 

BRS MG 13,75 c 6,58 a 23,33 a 29,92 a 

IPR Campos Gerais 13,50 c 7,83 a 21,00 a 28,83 a 

BRS Ártico 0,00 d 0,00 a 0,00 a 0,00 a 

Ouro Branco BRS 11,00 c 4,00 a 23,50 a 27,50 a 

Feijão de corda 14,00 c 5,43 a 23,92 a 29,35 a 

Jalo Rajado 69,25 a 4,25 a 19,25 a 23,50 a 

Feijão fradinho 50,50 b 2,17 a 5,72 a 7,89 a 

*Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5 % de 

probabilidade. 
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E com relação ao vigor, também houve uma variação de 7,89 a 29,92 % entre as 

amostras de feijão (Tabela 2). Pode-se verificar que o vigor, tendo em vista o 

comprimento do hipocótilo, raiz e raiz + hipocótilo, também não apresentou diferenças 

significativas, acompanhando os resultados da germinação sendo considerado baixo a 

muito baixo, provavelmente em função de condições adversas de armazenamento das 

sementes.  

Os resultados obtidos podem ser explicados por diversos fatores. A qualidade 

fisiológica das sementes pode ser influenciada, em maior ou menor grau, pelo tamanho 

da semente, potencial de armazenamento, condições sanitárias da semente e constituição 

física e genética (CARVALHO; NAKAGAWA 2000). E segundo Abdul-Baki (1980), 

as sementes perdem o vigor, mesmo que tenham atingido seu máximo potencial, quando 

são submetidas às condições adversas, como atrasos da colheita e ambiente inadequado 

de armazenamento. Ainda, com o passar do tempo, o declínio do potencial fisiológico 

não se restringe somente à diminuição da capacidade de germinação, que vai ficando 

mais lenta, assim como se acentua a sensibilidade às adversidades ambientais 

caracterizando a redução do vigor das sementes (MARCOS FILHO, 2005). Alguns 

autores também obtiveram conclusão parecida com pesquisas realizadas sobre feijão 

comum (SILVA et al., 2008; TALAMINI et al., 2010; SILVA et al., 2014; ZUCARELI 

et al., 2015). 

 

CONCLUSÕES 

Nas amostras feijão foram observados os fungos: Aspergillus sp., Penicillium 

sp., Colletotrichum sp., Fusarium sp., Cladosporium sp., Eurotium sp. e Rhizopus 

stolonifer. 

A incidência dos fungos variou de 0 a 90%, com destaque para os fungos de 

armazenamento, Aspergillus sp. e Penicillium sp. presente em todas as amostras de 

feijão. 

Os lotes de sementes de feijoeiro apresentaram germinação e vigorcom níveis de 

baixo a muito baixo. 
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CAPÍTULO XXII 

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS: A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO E DA 

SUA TIPIFICAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

Rafael Ribeiro Nascimento78; Antônio Elizeu Moura Lemos79; 

Adriano Fernandes da Silva80; Flavione Aragão Melo81; 

Francisco Isac Freire Prado82. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-22 

 

RESUMO: 

O presente trabalho buscou evidenciar, mesmo que de forma sintética, a evolução dos 

diplomas legais produzidos, pelo legislador brasileiro, ou recepcionados via decreto, a 

fim de fazer frente ao combate as organizações criminosas. Cronologicamente sugiram 

as leis: 9.034/1995, Lei 10.217/2001, Decreto 5.015/04 e as leis 12.694/12 e 12.850/13, 

essas últimas formas o ápice das normas, pois definem o delito e cria o seu tipo penal 

incriminador. O autor optou por destacar, dentre as organizações criminosas, as facções, 

por elas representarem os grupos criminosos mais violentos do Brasil e por terem 

tentáculos espalhados por quase toda a sociedade, além de algumas cometerem crimes 

transnacionais. Por conta disso, o artigo faz breves resumos sobre o surgimento e 

atuação das facções e fecha com uma breve análise das leis que são marcos na luta 

contra os grupos criminosos. O texto foi construído a partir de fontes bibliográficas, 

elaborada através de revisões e leituras de literaturas, também através de material já 

publicado, constituído principalmente de livros. Sua tese foi desenvolvida e 

fundamentada nas ideias e concepções de autores como: Amorim (1999), Foucault 

(1993), Gomes e Silva (2015), Marçal e Masson (2018), e Nucci (2020), dentre outras 

autoridades no assunto. O texto deixou claro que apesar do legislador brasileiro ter 

demorado para apresentar leis contundentes contra as organizações criminosas, 

atualmente, elas são essenciais nesta luta e continuam evoluindo, buscando alcançar a 

paz social ao superar esses crimes. 

PALAVRAS-CHAVE: Crime. Organizado. Leis. Facções. 

 

 
78 Mestrando em Teologia pela Faculdade Teológica Sul Americana (FTSA). Bacharel em Teologia, pela Faculdade 
kurios (FAK). Atua como policial militar e como monitor de ensino no 4º Colégio da Polícia Militar do Ceará. E-

mail: raffaelrn@hotmail.com 

79 Especialista em Gestão de Segurança Pública pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI). Atualmente 

exercendo a função de Policial Rodoviário Estadual- BPRE/PMCE. E-mail: Elizeu2204@yahoo.com.br 
80 Especializando em Gestão de Segurança Pública pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI). Atua como 

policial militar e como monitor de ensino no 2º Colégio da Policia Militar do Ceará. E-mail: 

adrianosilva1913@hotmail.com 

81 Especializando em Segurança Pública pela Faculdade UNINA. Atua como policial militar no grupamento do 
Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas – CPRAIO em Tianguá, no Ceará. E-mail: 

flavioneamelo10@hotmail.com 

82 Especialista em Segurança Pública pela Faculdade UNINA. Atuou como professor no estado do Ceará na rede 

pública e privada. Atualmente trabalha como Policial Militar na cidade de Tianguá-CE. E-mail: 
isacfreireprado@gmail.com 



 

  

 

333 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta sucintamente, as leis criadas ao longo do tempo pelo 

legislador brasileiro para combater uma forma sofisticada e eficiente de praticar crimes, 

que foi denominada: organização criminosa (atualmente, um crime tipificado). 

Restará demonstrado o lapso temporal entre a primeira lei editada sobre o tema, 

que dispôs apenas sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão 

de ações praticadas por empresas criminosas, até as leis que conceituam e tipificam o 

crime de organização criminosa, ressaltando a morosidade do Estado em legislar sobre 

importante tema. 

Este trabalho de pesquisa delimitou seu enfoque nas Facções Criminosa, 

reconhecendo-as como a gênesis das organizações criminosas no Brasil e seu grande 

impacto no aumento da criminalidade violenta agindo em várias frentes do crime 

organizado. Neste contexto restou necessário um breve histórico sobre o surgimento das 

Facções, sempre ressaltando a importância das leis que as combate. 

Apesar da demora do Estado em criar normas com potencial elevado para 

enfrentar as empresas criminosas, o conjunto de leis produzidas foram contundentes e 

atualmente estão surtindo efeitos.  

Os objetivos desta pesquisa foram trazer um apanhado histórico do surgimento 

da atividade do crime organizado no Brasil, bem como das leis que foram instituídas 

com o objetivo de enfrentá-las e deixar claro a definição de organização criminosa 

criada e evoluída ao longo dos anos, e exaltar a importância das leis 12.694/12 e 

12.850/13, que combinadas trouxeram grande avanço para a investigação e para o 

enfrentamento das organizações criminosas.  

A redação deste artigo é justificada por exaltar a importância da evolução do 

Direito Penal, no que diz respeito a edição de leis que combatem as organizações 

criminosas, esperando que no futuro as respostas do legislador sejam mais céleres a fim 

de minimizar as perdas da sociedade e a construção de uma paz social. 

A Metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica através de livros, artigos 

científicos e reportagens em revistas eletrônicas. 
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DEFINIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E UM PANORAMA INICIAL 

SOBRE LEIS QUE AS COMBATENO BRASIL. 

No Brasil, até o ano de 2012, Organização Criminosa não possuía uma 

definição, nem era tipificada como crime, era meramente uma forma de praticá-lo. Seu 

conceito só surgiu com a Lei 12.694/12 (logo alterada por Lei posterior) e seu tipo penal 

incriminador só foi estabelecido com a edição da Lei 12.850/13, mais especificamente 

no seu artigo 2º, onde o legislador sentencia: “Promover, constituir, financiar ou 

integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.” (BRASIL, 

2013). 

Após a “vacatio legis” da referida norma, os criminosos que cometem um dos 

verbos do núcleo indicados acima podem responder pelo crime de Organização 

Criminosa, que ficou definido (devidamente atualizado) nessa mesma Lei no§ 1º do seu 

Artigo 1º: 

§ 1º - Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) 

ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão 

de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta 

ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática 

de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 

anos, ou que sejam de caráter transnacional. (BRASIL, 2013). 

Foi mais que louvado a definição e a criação desse tipo penal, pois o crime de 

Organização Criminosa requeria um maior juízo de censura e reprovabilidade. Não 

restam dúvidas que a conduta de promover, constituir, financiar ou integrar, associação 

com quatro ou mais pessoas, de forma duradora, obedecendo uma estrutura, ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, para a prática reiterada de uma série crimes com 

pena superior a 4 (quatro) anos, mostrou-se bastante danosa à paz pública e por isso 

esperava-se uma resposta contundente do poder público, que foi intensificada com a Lei 

12.850/13, combinada com a Lei 12.694/12. 

Atualmente sabe-se da importância da criação das referidas leis, bem como das 

que lhe antecederam (podemos citar as Leis 9.034/95 e 10.217/2001, que trouxeram 

técnicas investigativas de combate às organizações criminosas e até o Decreto 5.015/04 

que internalizou a Convenção da Organização Mundial sobre crime organizado 

transnacional), todas essas leis trataram do tema e surgiram como uma espécie de 

protótipos da Lei 12.850/13, com o fim de combater o crime organizado.  
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No entanto, é consenso que o legislador brasileiro demorou para instituir essas 

leis, tendo em vista que o crime organizado já agia no país desde a década de 70, ou 

seja, entre o início da atuação das organizações criminosas e a criação da Lei mais 

incisiva para seu enfrentamento, existe um lapso temporal de pelo menos 33 anos, antes 

da edição das referidas leis, o enfrentamentos a grupos criminosos era feito 

modestamente utilizando o crime de Associação Criminosa (artigo 288 do Código 

Penal), o que não era suficiente para abranger todas as facetas das empresas criminosas 

e aplicando-lhes as devidas punições, o que também facilitou um senso comum 

equivocado da equivalência dos crime de Organização e Associação criminosa. 

 

DISTINÇÃO ENTRE ORGANIZAÇÕES E ASSOCIAÇÕES CRIMINOSAS 

Fora do mundo jurídico, as pessoas costumam confundir organização criminosa 

(Lei 12.850/13) com associação criminosa (caput do artigo 288 do Código Penal). Isso, 

dentre outras coisas, deve-se ao fato de os termos serem parecidos, e por serem crimes 

que necessitam de um conjunto de pessoas para os caracterizarem (crimes pluris 

subjetivos), sem contar que também se pode dizer que a organização criminosa é uma 

evolução da associação criminosa, no sentido de que esta última existente desde a 

década de 40 (surgiu primeiro no ordenamento jurídico brasileiro).  

No mais, o delito de Associação Criminosa definido no caput do artigo 288do 

Código Penal é bem distinto de Organização Criminosa: “Art. 288 - Associarem-se 03 

(três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena de reclusão, de 01 

(um) a 03 (três) anos” (BRASIL, 2013). 

Segundo a leitura do dispositivo legal acima, associação criminosa requer no 

mínimo três integrantes, com o fim específico de cometer crimes (dolosos, não 

importando o tipo ou a sua pena), tendo como pena estipulada: reclusão de 01 (um) a 03 

(três) anos.   

Por sua vez, organização criminosa é descrita no § 1º do Artigo 1º da Lei 

12.850/13, texto já exposto no primeiro tópico deste trabalho. Examinando os dois 

textos legais, Guilherme Nucci distingue bem estes dois crimes: 

Diferencia-se a associação criminosa do delito de organização 

criminosa [...]; pois a organização criminosa deve possuir, ao menos, 
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quatro integrantes, além de exigir constituição estruturada, 

hierarquizada, com divisão de tarefas entre os seus membros. Além 

disso, a organização deve voltar-se à prática de delitos cuja pena 

máxima supera os quatro anos, ou sejam de caráter transnacional. 

(NUCCI, 2020, p. 1352). 

Outra diferença bem acentuada recai sobre a penalidade atribuída ao delito de 

Organização Criminosa: 03 (três) a 08 (oito) anos. Como se pode observar existe uma 

gradação de alguns elementos da definição e da pena entre Associação e Organização 

criminosa, o que leva a rápida conclusão de que a Organização Criminosa é um crime 

mais grave, devendo ser utilizada para a punição de grupos criminosos mais perigosos. 

É fato notório que nos anos 70 houve uma grande evolução tanto da sociedade 

brasileira, como nos grupos criminosos, nesses últimos, houve um desenvolvimento 

nefasto, principalmente no que diz respeito a organização, ao poder de bélico e a 

articulações com grupos transnacionais, o que acarretou no aumento da criminalidade e 

da violência.  

Surgiu então, dentre outros, a figura das Facções criminosas, que chegam a 

controlar a venda de drogas e o comercio em comunidades e até mesmo em cidades 

inteiras, reprimindo direitos individuais e coletivos dos cidadãos, agindo como se 

fossem policiais e magistrados, prendendo e condenando pessoas a duras penas e até 

mesmo a mortes terríveis, além de promoverem o terror através de verdadeiras guerras 

com grupos rivais, pelo controle dos “territórios”; Também podemos citar os 

sofisticados grupos criminosos que roubam bancos, carros fortes e grandes comércios, 

ou fazem lavagem de dinheiro; Ou ainda grupos de políticos que desviam milhares de 

verbas públicas, ou seja, com o passar do tempo, eles se especializaram em toda sorte de 

crimes e agem das mais variadas formas. 

Percebe-se que em meio a evolução da criminalidade organizada, surgiram 

novidades, peculiaridades, que o conceito de Associação Criminosa (artigo 288 do 

Código Penal), não abarcavam mais, tendo sido necessário a criação de novo conceito e 

novo tipo penal incriminador: Organização Criminosa. 

 

ORIGEM E EVOLUÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS NO BRASIL 

(FACÇÕES) 



 

  

 

337 

 

Quando se fala em Organização Criminosa no Brasil, logo surge na mente, 

grupos criminosos como Primeiro Comando da Capital - PCC, Comando Vermelho - 

CV, dentre outros (organismos que tiveram suas gênesis nos presídios brasileiros).  

No entanto, sem restar prejuízo, nos apontamentos acima, já que também são 

verdadeiros, o conceito de organização criminosa não fica restrito aos grupos citados, 

mais abarca um número muito maior de empresas criminosas, sejam de atuação 

intermunicipal, interestaduais ou internacionais.  

De sorte, que dentro do rol de organizações criminosas podem ser apontadas 

tanto uma pequena célula, quanto uma enorme organização. Não é à toa que Vinicius 

Marçal e Cleber Masson e citando Mendroni descrevem alguns desses tipos de 

organizações criminosas, e nos brindam com a ampliação da compreensão do conceito, 

ora estudado, descrevendo pelo menos quatro formas, ou quatro tipos de organizações 

criminosas: 

Atualmente são conhecidas quatro formas básicas de organizações 

criminosas que, por vezes, se mesclam. São elas: 

[...]. 2. Rede (Network – Rete Criminale – Netzstruktur): Cuja 

principal característica é a globalização [...]; 3. Empresarial: 

Formada no âmbito de empresas lícitas – licitamente constituídas [...]; 

4. Endógena: Trata-se de espécie de organização criminosa que age 

dentro do próprio Estado [...]; 1. Tradicional (ou Clássicas): Das 

quais o exemplo mais clássico são as Máfias. Trata-se de modelo 

clássico das Organizações criminosas, as de tipo mafiosas que revelam 

características próprias [...]. O elemento constitutivo especial das 

associações de tipo mafioso, que as diferenciam daquelas comuns 

(demais), é a existência de uma profunda força intimidatória, de forma 

autônoma, difusa e permanente. (MARÇAL; MASSON, 2018, p.43, 

apud MENDRONI, 2016. p. 29-33 e 42). 

A referência acima foi editada e aparece de forma decrescente, com o propósito 

de enfatizar o tipo tradicional de organização criminosa, seguindo essas características 

apresentadas por Mendroni, as Facções criminosas podem ser classificadas como 

organizações tradicionais ou clássicas, que utilizam do terror, oportunizado pelas armas, 

e a formação estruturada, para intimidar a sociedade e imprimirem um estado paralelo, 

onde seus líderes são soberanos e promovem todo tipo de barbárie e criminalidade. 

Este trabalho optou por enfatizar as Facções, dentre todas as demais 

organizações criminosas, pois elas são as mais destacadas e temidas por impulsionar de 

forma mais intensa a criminalidade violenta, é interessante destacar suas gênesis e a 
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atuação legislativa para combatê-la. 

 

A ORIGEM DAS FACÇÕES CRIMINOSAS NO BRASIL 

A primeira Facção criminosa criada no Brasil foi o Comando Vermelho (CV), 

que teve sua origem no interior de um presidio no Rio de Janeiro, e segundo Cruz e 

Genene (2014, p. 2-3), o mesmo ocorreu com a maioria das demais facções violentas, 

mudando apenas o Estado e o tempo. 

Essa origem comum a grande maioria das facções, facilitou a adesão e, é o que 

explicar o número enorme de integrantes e a “qualidade” dos adeptos dessas 

organizações criminosas, dispostos a cometerem toda sorte de crime, em troca de 

irmandade, sentimento de pertencimento e mais uma chance de se dá bem no mundo do 

crime, a disponibilidade de armas e a cobertura de comparsas, tendo inclusive a 

possibilidade de serem assistidos por advogados pagos com dinheiro arrecadado pela 

organização. 

A falta dos devidos cuidados de vigilância ou a própria omissão do Estado, 

preocupado apenas em manter os presidiários confinados, acabaram por favorecer o 

surgimento das organizações criminosas que se organizaram de dentro para fora dos 

presídios (AMORIM, 1993). O que demonstra um ciclo vicioso de captura e prisão de 

meliantes que são preparados e comandados de dentro de um sistema prisional para que 

quando estes entrarem no sistema possam comandar outros e assim sucessivamente. 

Michel Foucault, discorrendo sobre as prisões do século XVIII, já denunciava a 

inercia do Estado no que diz respeito a vigiar, controlar e ressocializar os presidiários, 

para o referido autor a maneira como o Estado agia, focando em capturar, confinar e 

punir os marginais, com castigos corporais e, ou, trabalhos forçados, era uma verdadeira 

fábrica de delinquentes: “ A prisão torna possível, ou melhor, favorece a organização de 

um meio de delinquentes, solidários entre si, hierarquizados, prontos para todas as 

cumplicidades futuras” (FOUCAULT 1999, p. 294).  

Carlos Amorim, também chega a conclusões semelhantes com as de Foucault, 

quando analisa as instalações e a população carcerária do presidio Ilha Grande, no Rio 

de Janeiro, na década de 60 (uma mescla de criminosos de baixa e alta periculosidade), 



 

  

 

339 

 

diz o renomado jornalista: “A Ilha Grande ganha status de um curso de pós-doutorado 

no crime. Quem entra ladrão sai assaltante. Aquele que tentava a sorte sozinho sai chefe 

de quadrilha” (AMORIM 1993, p.16). 

Porém, segundo a constatação de Amorim, apesar dos encarcerados em meados 

dos anos 60 saírem dos presídios associados entre si, e com um grande aprendizado 

sobre o mundo do crime, inclusive com o surgimento de grandes quadrilhas nesse 

período:  

Nas ruas, o crime continuava o mesmo: avulso, violento, 

desorganizado. O fenômeno da conscientização e o surgimento do 

chamado crime organizado só vão aparecer na década de 70, quando a 

ditadura militar abre... a porta da cadeia para a oposição (AMORIM 

1993, p. 22). 

Não é que os presos políticos tenham propositadamente ensinado os presos 

comuns a criarem organizações criminosas, mas os criminosos comuns aprenderam com 

o exemplo, a partir da convivência com aquela classe de presos e posteriores estudos, 

eles conseguiram assimilar, dentre outras coisas: disciplina pessoal e técnicas de 

organizações, o que permitiu a constituição de grupos criminosos e o 

controle/comando/liderança desses grupos de dentro ou fara dos presídios.  

Na Ilha Grande, ocorreu um fenômeno ideológico por contaminação. 

Acabou gerando o Comando Vermelho, que perdeu a formação 

política original, nobre como movimento de libertação nacional, mas 

que absorveu a estrutura para se organizar como crime comum. Os 

bandidos adotaram o princípio da organização para verticalizar o 

poder dentro do grupo (AMORIM 1993, p. 22). 

Neste contexto, a partir de 1970 surgiu o Comando Vermelho, bem estruturado, 

e com liderança forte movida pela lealdade dos sócios e a mão de ferro dos líderes. 

Logo depois várias outras facções criminosas também foram formadas, seguindo o 

mesmo modelo o que afetou negativamente a segurança pública no Brasil, que já 

enfrentava outros problemas nessa área.  

Com o passar dos anos, o país observou o crescimento e a expansão das facções 

criminosas por todos os Estados brasileiros, bem como, a sofisticação e diversificação 

dos crimes por elas cometidos, seus tentáculos no poder público, parcerias com grupos 

criminosos transnacionais, além da ascensão de outras organizações criminosas, o que 

causou enormes prejuízos financeiros, aumento da criminalidade violenta e do número 

de assassinatos no Brasil, então, o legislador procurou dá respostas através de leis 
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especificas para o combate ao crime organizado. 

 

MARCOS DE LEIS SOBRE O ENFRENTAMENTO AO CRIME 

ORGANIZADO NO BRASIL 

Com o aumento relevante dos números da violência advindos da atuação das 

organizações criminosa nos anos 90, o Brasil inicia discursões sobre a adoção de 

legislação mais eficaz para tentar conter e combater as Facções criminosas surgidas 

próximas aquele período. 

A partir dali, nascemos primeiros marcos efetivos na legislação brasileira para o 

enfrentamento de organizações criminosas. 

 

LEI 9.034 DE 03 DE MAIO DE 1995 E LEI 10.217 DE 11 DE ABRIL DE 2001 

As lei 9.034/95 e 10.217/2001, que trouxeram técnicas investigativas de combate 

às organizações criminosas, apesar de serem leis tímidas (no que diz respeito a extensão 

e utilidade) e de ter servido mais para o combate de Quadrilhas e Bandos, elas, 

especialmente a 10.217/2001, são as primeiras leis que trazem expressamente o nome: 

organização criminosa, sem, no entanto defini-la, como sustenta Masson e Marçal: 

O primeiro texto normativo a tratar do tema no Brasil foi a Lei 

9.034/1995 (alterada pela Lei 10.217/2001), que dispôs sobre a 

utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de 

ações praticadas por organizações criminosas, sem, no entanto, defini-

las e tipificá-las. Em verdade, como anunciado por seu art. 1.º, essa lei 

tratou dos meios de prova e procedimentos investigatórios pertinentes 

aos ilícitos decorrentes de “ações praticadas por quadrilha ou bando 

ou organizações ou associações criminosas de qualquer tipo”. Naquela 

ocasião, nosso ordenamento jurídico já punia a associação criminosa 

(p. ex., para fins de tráfico – art. 35 da Lei 11.343/2006 – e para fins 

de genocídio – art. 2.º da Lei 2.889/1956) e a formação de quadrilha 

ou bando (art. 288 do CP), mas silenciava-se quanto à 

tipificação/conceituação das organizações criminosas. (MARÇAL; 

MASSON, 2018, p. 20). 

Essas leis também possuem importância prática e histórica no enfrentamento aos 

grupos criminosos, pois dispunham de técnicas como a captação ambiental de dados, a 

infiltração policial, e a ação controlada, sem, contudo, esclarecer como materializar 

essas técnicas de combate, já que, por exemplo, não dizia quem podia requerer a 
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capitação ambiental, não descrevia a ação controlada e não trazia regras para a 

infiltração policial e o mais grave, elas não definiam o que eram as organizações 

criminosas. No meio jurídico e policial criou-se um ditado popular: “combatemos um 

inimigo invisível”. 

 

DECRETO Nº 5015 DE 12 DE MARÇO DE 2004 

Outro marco importante foi a internalização da Convenção de Palermo 

(Convenção da Organização Mundial sobre crime organizado transnacional) no 

ordenamento jurídico pátrio com o decreto de nº 5.015/04, que trouxe uma definição 

do crime em estudo: 

Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: 

a) “Grupo criminoso organizado” – Grupo estruturado de três ou mais 

pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o 

propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na 

presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, 

um benefício econômico ou outro benefício material; 

b) “Infração grave” – ato que constituía infração punível com uma 

pena de privação de liberdade, cujo máximo não seja inferior a quatro 

anos ou com pena superior; 

c) “Grupo estruturado” – grupo formado de maneira não fortuita para 

a prática imediata de uma infração, ainda que os seus membros não 

tenham funções formalmente definidas, que não haja continuidade na 

sua composição e que não disponha de uma estrutura elaborada. 

(BRASIL, 2004). 

Aqui é necessário acentuar que o Decreto não possui a mesma hierarquia no 

ordenamento jurídico brasileiro, que as leis ordinárias, logo, a definição acima não 

poderia ser aplicar no Brasil, sobre pena de ferir o princípio da Reserva Legal. 

Claro que muitos crimes praticados entre 2004 e 2012 foram caracterizados 

como organização criminosa e levados a julgamento, tendo sido aceitos nas primeiras 

instâncias e até no Superior Tribunal de Justiça (STJ), porém quando chegaram ao 

Supremo Tribunal Federal (STF) foram julgados improcedentes, em especial no caso 

do: Habeas Corpus n° 96.007/SP, Relator Ministro Marco Aurélio, j. 12/06/12,STF, 1ª 

Turma com entendimento semelhante: STF, Pleno, ADI 4.414/AL, Relator Ministro 

Luiz Fux, j. 31/05/2012 (FUX, 2012), pois segundo o jurista Luiz Flávio Gomes: 
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A conduta praticada era atípica, haja vista a inexistência de conceito 

legal de organizações criminosas à época. Ultimou ainda o Supremo 

que o referido conceito não poderia ser extraído da Convenção de 

Palermo (Decreto n° 5.015/2004), sob pena de violação à premissa de 

não existir crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal (CF, art. 5º, XXXIX). (GOMES; SILVA, 2015, p. 

37). 

Após este último acontecimento, que acabou por chamar com mais veemência a 

atenção do legislador brasileiro para o fato de que apesar de terem recepcionado a 

Convenção de Palermo, (o que requeria um compromisso de prevenir e combater 

eficazmente as organizações criminosas),o país ainda não tinha sequer conceituado o 

crime, e também, motivados pelo justo clamor do judiciário e da sociedade, após o 

assassinato de vários juízes que atuavam na justiça criminal e enfrentavam grupos 

criminosos organizados, como o foi o caso da juíza Patrícia Lourival Acioli 

(GIRALDE, 2012), o poder Legislativo resolve sair da inercia e assumir seu papel 

criando em 2012 a Lei 12.694, que então traria a definição de crime organizado. 

 

LEI 12.694 DE 24 DE JULHO DE 2012 

Com o advento da Lei nº 12.694, de 24 de julho de 2012, o legislador finalmente 

imprimiu um conceito legal para organização criminosa (Art. 2º), que embora tenha sido 

revogado por Lei posterior, naquele momento institui de forma precisa a figura: 

Organização Criminosa: 

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa 

a associação, de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com 

objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer 

natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou 

superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional 

(BRASIL, 2012). 

Essa definição trouxe a segurança jurídica necessária que faltava, além disso, a 

nova Lei criou alguns mecanismos que incrementaram o combate ao crime organizado, 

como a possibilidade da criação de um colegiado de juízes para julgar crimes cometidos 

por essas organizações, em primeira instância (art. 1º, § 1º) ”O juiz poderá instaurar o 

colegiado, indicando os motivos e as circunstâncias que acarretam risco à sua 

integridade física em decisão fundamentada, da qual será dado conhecimento ao órgão 

correcional”. Este paragrafo promoveu mais segurança para os juízes e tranquilidade 
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para que eles pudessem julgar essas organizações, sem medo de represálias, já que a 

partir deste dispositivo, nas sentenças do colegiado não são publicados como cada juiz 

vota. 

No entanto, o legislador não trouxe o principal e mais esperado: o tipo penal 

incriminador. Por mais incrível que pareça quem integrava uma organização criminosa, 

sobre a Lei 12.694, ainda não respondia por um crime específico no ordenamento 

jurídico brasileiro.  

Naquele período os órgãos da justiça tinham poucas alternativas para tentar 

punir o agente que praticasse a conduta descrita acima, com uma pena associativa, 

dependendo do contexto, ou utilizavam a Associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 

13.343/06), ou o crime de Quadrilha ou Bando (artigo 288 do código Penal), que 

posteriormente veio a ser chamado de Associação Criminosa. 

 

LEI 12.850 DE AGOSTO DE 2013 

Sobre o histórico do conjunto de legislação que combatem as organizações 

criminosa, em especial a Lei 12.850/13, Marçal e Masson apresentam este breve 

comentário: 

Por fim, veio a lume a Lei 12.850/2013, que, além de revogar a Lei 

9.034/1995 (art. 26), definiu organização criminosa (art. 1.º, § 1.º), 

dispôs sobre investigação e procedimento criminal, meios de obtenção 

da prova, e, sobretudo, tipificou as condutas de “promover, constituir, 

financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, 

organização criminosa” (art. 2.º) e outras correlatas. (MARÇAL; 

MASSON, 2018, p.22). 

Dessa citação depreende-se que a Lei 9.034/1995, que aliás já tinha sido 

superada em boa parte, pela Lei 10.217/01, foi revogada pela Lei 12.850/13, pois esta, 

além de expressar essa revogação, também trata com maior profundidade (até mais que 

a Lei 12.694/12), da investigação e dos meios de obtenção da prova, como a Ação 

Controlada, a Captação Ambiental de Sinais, dentre outros (artigo 3º). Além de ter 

mantido os institutos implantados pelas leis anteriores, também trouxe inovações com a 

Delação Premiada: 

Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem 

prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção 
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da prova: I - colaboração premiada; II - captação ambiental de sinais 

eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; III - ação controlada; IV - 

acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados 

cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a 

informações eleitorais ou comerciais; V - interceptação de 

comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação 

específica; VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, 

nos termos da legislação específica; VII - infiltração, por policiais, em 

atividade de investigação, na forma do art. 11; VIII - cooperação entre 

instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na 

busca de provas e informações de interesse da investigação ou da 

instrução criminal.(BRASIL, 2013). 

A Delação Premiada é pouco utilizada quando a organização criminosa é uma 

Facção, por conta do medo exacerbado que os integrantes têm de serem mortos pelos 

líderes do grupo criminoso, porém em relação as demais organizações criminosas, 

principalmente as que estão sendo investigadas pela Operação Lava Jato, este recurso é 

bastante utilizado. 

Lei 12.850/13 continua a evoluir principalmente com as atualizações feitas 

recentemente promovidas pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, com o objetivo 

de aperfeiçoa a legislação penal e processual pena com respeito ao combate as 

organizações criminosas, advindas do projeto conhecido como Pacote Anticrime, que 

inclusive pretendia nomear as facções criminosas (RODRIGUES, 2019) para enfatizá-

las como organizações a serem enfrentadas.  

As atualizações e os aperfeiçoamentos trazidos pela Lei 13.964/19, não 

corresponde aos objetivos deste trabalho, por isso não iremos nos aprofundar, porém 

serve para exemplificar que as leis que tratam do crime de Organização Criminosa, 

continuarão a evoluir para tentar acompanhar o desenvolvimento das empresas 

criminosas e tentar contê-la. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pretendeu-se neste trabalho evidenciar, mesmo que de forma sintética, a 

evolução das redações de Leis de combate ao crime organizado no Brasil, desde a Lei 

9.034/1995 (alterada pela Lei 10.217/2001), que dispôs sobre a utilização de meios 

operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações 

criminosas, vindo posteriormente a edição do Decreto 5.015/04 – internalização da 
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Convenção de Palermo e logo após as leis 12.694/12 e 12.850/13, que dentre outros 

dispositivos importantes trouxe a definição e o tipo penal do delito de Organização 

Criminosa. 

Neste trabalho, a bibliográfica realizada revelou que embora as organizações 

criminosas, notadamente a Facção Comando Vermelho (CV), iniciou suas atividades 

em 1979, no entanto o legislador só veio definir e tipificar esse delito, 33 anos depois. 

Essa demora excessiva em criar leis expressivas contra o crime organizado gerou muita 

insegurança jurídica e aumento da criminalidade violenta. 

Atualmente com uma legislação bem definida sobe o assunto, espera-se que o 

Brasil continue evoluindo em suas leis de combate as organizações criminosas para 

auxiliar policiais e juízes que lutam na linha de frente, para que a sociedade tenha 

respostas positivas do poder público e a paz social prejudica por esse grupo, seja 

finalmente alcançada. 
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CAPÍTULO XXIII 

OS BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA NO PROCESSO DO 

ENVELHECIMENTO: UMA REVISÃO LITERÁRIA 

Ezequiel Kleber Carpes Menezes83; Orlete Donato de Oliveira Miranda84; 

Ellen Bruna Ricardo Tavares85; Aline de Souza Coelho86 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-23 

 

RESUMO: 

Esse estudo se define como uma revisão integrativa com abordagem qualitativa, que 

teve por objetivo analisar os benefícios da atividade física por pessoas idosas. Os artigos 

foram encontrados nas seguintes bases de dados: Scielo, Capes e BVS Salud, variavam 

entre os anos de 2014 a 2019. Utilizando-se como critérios de inclusão: pesquisas que 

abordassem os benefícios da atividade física por pessoas idosas, publicadas em 

português, inglês ou espanhol em formato de artigos. Foram excluídos trabalhos que 

não apresentaram resumos na íntegra na base de dados. Após realização da leitura de 

todos os artigos, 12 foram selecionados para a presente revisão. Na literatura 

encontram-se descritos os diversos benefícios decorrentes da prática regular de 

atividade física caracterizados nos domínios físico, mental e social na vida da pessoa 

idosa, propiciando independência, interação social e lazer. Conclui-se, que existe a 

necessidade da ampliação das políticas voltadas a saúde dos idosos, que estimulem a 

prática de exercícios físicos, com o objetivo de reduzir o comportamento sedentário e 

proporcionar a manutenção da saúde deste público.  

PALAVRAS-CHAVE: Atividade Física, Idoso, Sedentarismo. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS (2008), aqueles que residem 

em países desenvolvidos, são consideradas como idosas, quando a idade é igual ou 

superior a 65 anos. Já aqueles que moram em países emergentes, como é o caso do 

Brasil, a faixa etária é reduzida para igual ou superior a 60 anos. Condizente com o 

artigo primeiro do Estatuto do Idoso: “É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a 

regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
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anos”. 

O envelhecer pode ser definido como a redução da eficiência do organismo em 

manter a homeostase aumentando assim a vulnerabilidade ao estresse e diminuição da 

viabilidade. O processo do envelhecimento é multidimensional, associado a perdas 

cognitivas, limitações físicas, sintomas de depressão e isolamento social. Esta relação 

da deterioração dos mecanismos fisiológicos somado aos déficits motores, via de regra, 

acarreta alterações no sistema nervoso periférico e central (CAMBOIM et al., 2017; 

CHEN et al., 2015).  

Já para Cordeiro et al., (2014), o envelhecimento possui como uma de suas 

conceituações, um conjunto de modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e 

psicológicas, que culminam na diminuição progressiva da capacidade de se adaptar do 

organismo ao meio ambiente, o que, muitas vezes, pode acarretar em problemas de 

ordem econômica, de condições políticas, históricas e socioculturais que singularizam 

esse processo (SÁ; CURY; CAMPOS, 2016).   

Uma das características marcantes do envelhecimento é justamente a diminuição 

da massa muscular (sarcopenia), que leva a diminuição do desempenho motor e da 

mobilidade. Entre as principais limitações observadas nas atividades de vida diária estão 

dificuldade para andar, subir e descer escadas, sentar-se na cadeira e levantar-se dela, 

com consequente aumento do risco de quedas e fraturas (CHEN et al., 2015).  

Diante de todas as alterações que ocorrem durante o processo de envelhecimento 

e de suas consequências para o idoso e sociedade, a atividade física aparece como uma 

possível forma de retardar declínios funcionais provenientes deste processo 

(CORDEIRO et al., 2014). 

Por atividade Física entende-se ser toda e qualquer prática física planejada, 

estruturada e repetitiva, produzida pela musculatura esquelética de forma voluntaria que 

resulta em gasto energético superior aos níveis de repouso. Tal prática objetiva a 

melhoria e a manutenção da aptidão física (BRITO, 2014; RIBAS et al., 2014).   

A atividade física vem sendo alvo de pesquisas científicas na atualidade. Isto 

porque notou-se que o hábito da prática de atividade física, além de proporcionar ao 

idoso um estilo de vida saudável, preserva sua autonomia e liberdade para tarefas 
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cotidianas, resultando em independência prolongada, bem como proporcionando 

qualidade de vida e redução do aparecimento de doenças crônicas em idosos saudáveis 

ou doentes crônicos (CAMBOIM et al., 2017).   

Na literatura também se pôde observar que a ausência de atividades físicas 

somada a uma alimentação pouco saudável, relaciona-se a um declínio da aptidão física 

(musculoesquelética e cardiorrespiratória) e da capacidade funcional. Assim como, ao 

surgimento de doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2 e determinados tipos de 

câncer (MEDEIROS RODRIGUES et al., 2015; SOUSA, FABIANNE DE JESUS 

DIAS DE; SILVA; ANDRADE, 2014).   

Portanto, constata-se através de pesquisas que a prática da atividade física está 

relacionada a uma melhora na saúde, proporcionando mais autonomia. Diante disso, 

torna-se necessário, mais estudos a respeito da veracidade da atividade em foco 

(SOUSA, CARMELITA MARIA SILVA et al., 2019). Partindo deste pressuposto o 

objetivo do presente estudo foi reunir e resumir os dados encontrados na literatura sobre 

os benefícios da atividade física por pessoas idosas a fim de enriquecer a literatura 

vigente e propiciar a elaboração de mais estudos acerca deste assunto. 

 

METODOLOGIA 

Este artigo trata-se de uma revisão de literatura. Para a elaboração da pesquisa 

utilizou-se as seguintes etapas: determinação do assunto e definição do tema da 

pesquisa, da questão norteadora, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão 

(amostra) e definição das categorias/informações a serem retiradas dos artigos utilizados 

como subsídios. 

A questão norteadora levantada foi: quais os benefícios da atividade física na 

pessoa idosa? A partir dessa problemática, os dados foram coletados pelos 

pesquisadores através da seleção dos estudos por meio de buscas de publicações nas 

seguintes plataformas: portal CAPES, BVS Saúde (Lilacs e Medline) e SCIELO, em 

maio e junho de 2019. Na plataforma CAPES foram adotados os seguintes critérios para 

seleção das publicações: artigos com texto completo; publicados nos últimos 6 anos; 

nos idiomas português, inglês e espanhol. Além disso, realizou-se a combinação dos 
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seguintes descritores: atividade física, pessoa idosa e sedentarismo. A amostra foi 

composta por artigos publicados e disponíveis na íntegra, em português entre os anos de 

2014-2019 que permitiram identificar 246 publicações, das quais foram selecionadas 15 

para leitura preliminar.  

Na plataforma BVSalud foram adotados os seguintes critérios para a seleção das 

publicações: artigos com texto completo, publicados entre 2014 e 2019; nos idiomas 

português, inglês e espanhol. Onde foramidentificadas24655 publicações, das quais 50 

foram selecionados para leitura preliminar. Na plataforma Scielo, utilizando os mesmos 

critérios que a plataforma anterior, foram identificadas 370 publicações, das quais 18 

fizeram parte da leitura preliminar. 

Para a organização e tabulação dos dados, utilizou-se instrumento no formato 

planilha eletrônico, contendo as seguintes informações: autor/ano de publicação, título, 

revista, objetivo e desfecho. Após realização da leitura de todos os 83 artigos, 12 foram 

selecionados para a presente revisão. Os dados foram descritos, utilizando-se frequência 

absoluta (n) e percentual (%). 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Quanto ao período de publicação, constatou-se que os anos que apresentaram 

maior número de artigos publicados foram 2014, com quatro publicações, 

correspondendo a 33,3% de publicações incluídas no estudo em cada ano. Seguido 

pelos anos 2015 - 2016 com três publicações cada, o que corresponde a 25%. Os anos 

de 2017 e 2019 possuem um estudo cada, o que representa 8,3% das publicações por 

ano. A seguir apresentar-se-á um panorama geral das publicações. 

 

 

TABELA 1: Relação de Periódicos selecionados para o estudo. 2020. 

AUTOR 

ANO 

TÍTULO REVISTA OBJETIVO DESFECHO  

(SOUSA, 

CARMEL

ITA 

MARIA 

SILVA et 

Contribuição Da 

Atividade Física 

Para A Qualidade 

De Vida Dos 

Idosos: Uma 

Id on Line 

Rev. Mult. 

Psic 

Analisar a 

importância da 

atividade física 

para a qualidade de 

Existe a necessidade da 

ampliação das políticas 

voltadas a saúde dos 

idosos, estimulando 

estes a prática de 
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al., 2019) Revisão Integrativa 

Da Literatura 

vida dos idosos. exercícios físicos, 

combatendo o 

sedentarismo e 

proporcionando a 

melhora da qualidade de 

vida deste público. 

(CAMBOI

M et al., 

2017) 

Benefícios Da 

Atividade Física Na 

Terceira Idade Para 

A Qualidade De 

Vida 

Rev 

EnfermUfp

e On Line 

Descrever a 

experiência de idosos 

perante os benefícios 

da atividade física 

para a qualidade de 

vida e citar os 

benefícios da 

atividade física para a 

qualidade de vida na 

terceira idade. 

A atividade física como 

fator contribuinte para a 

QV das idosas teve 

proporções positivas em 

todos os 

questionamentos e, 

apesar da dificuldade 

em falarem sobre os 

tipos de exercícios 

praticados, 

(MENEG

UCI; 

SASAKI, 

2016) 

Atividade Física E 

Comportamento 

Sedentário: Fatores 

Comportamentais 

Associados À 

Saúde De Idosos 

Arquivos 

de Ciências 

do Esporte 

Por se tratar de um 

ponto de vista dos 

autores, não 

apresentou o objetivo 

do estudo.  

Com o envelhecimento 

da população e o 

aumento da expectativa 

de vida, o objetivo 

principal deixa de ser 

apenas prolongar a vida, 

mas principalmente 

manter a independência 

e autonomia do 

indivíduo pelo maior 

tempo possível. 

(SÁ; 

CURY; 

CAMPOS, 

2016) 

Atividade Física De 

Idosos E A 

Promoção Da 

Saúde Nas 

Unidades Básicas 

Trab. Educ. 

Saúde 

Identificar e 

Descrever as ações 

de promoção à 

saúde relacionada à 

atividade física de 

idosos nas unidades 

básicas de Saúde, 

assim como a 

percepção dos 

responsáveis sobre 

essa prática. 

A atividade física é 

importante para idosos 

na prevenção, promoção 

e educação em saúde. 

Porém, desenvolver 

ações de promoção de 

saúde para idosos é 

tarefa complexa, que 

exige dos profissionais 

habilidades e 

competências que vão 

além da atividade física 

propriamente dita. 

(TEIXEIR

A et al., 

2016) 

Atividade Física, 

Autoestima E 

Depressão Em 

Idosos. 

Cuadernos 

de 

Psicologíade

l Deporte 

Verificar se a 

prática de atividade 

Física influencia a 

autoestima e os 

níveis de depressão 

em idosos. 

À medida que a 

frequência da prática de 

atividade física 

aumenta, os níveis de 

autoestima tornam-se 

mais acentuados, 

enquanto os níveis de 
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depressão diminuem. 

Relativamente à relação 

entre a autoestima e a 

depressão, verificou-se 

um correlato negativo 

com efeito pequeno. 

(PETRIC

A; 

GOMES, 

2015) 

A Influência De 

Um Programa De 

Jogos Tradicionais 

Nos Níveis De 

Aptidão Física Da 

Mulher Idosa 

Revista de 

Cienciasdel 

Deporte 

Analisar os efeitos 

de um programa de 

atividade física 

(Jogos 

Tradicionais), com 

duração de 13 

semanas, sobre os 

níveis de aptidão 

física funcional, 

aplicados a um 

grupo de mulheres 

idosas. 

Um programa de Jogos 

Tradicionais com 

duração de 13 semanas 

permite manter os 

níveis de aptidão física 

da mulher idosa. 

(CHEN et 

al., 2015) 
A Importância Dos 

Exercícios Físicos 

Para O 

Envelhecimento 

Saudável. Uma 

Revisão Da 

Literatura. 

Revista 

Kairós 

Gerontolog

ia 

Destacar o papel 

dos exercícios 

físicos no 

Cuidado com a saúde 

dos idosos. 

A maioria dos estudos 

demonstrou que os 

programas de 

fortalecimento resultam 

na melhora significativa 

da massa e da função 

dos músculos 

esqueléticos. 

(MEDEIR

OS 

RODRIG

UES et al., 

2015) 

Atividade Física E 

Incapacidade 

Funcional Em 

Idosos Da Zona 

Rural De 

Um Município Do 

Nordeste Do Brasil 

Revista 

Brasileira 

em 

Promoção 

da Saúde 

Analisar a 

associação entre o 

nível de atividade 

física habitual e a 

incapacidade 

funcional de idosos 

residentes em áreas 

rurais. 

A prática regular de 

atividade física 

apresenta-se como um 

comportamento 

importante na 

prevenção/melhora da 

incapacidade funcional 

entre a população de 

idosos avaliados. 

(CORDEI

RO et al., 

2014) 

Efeitos Da 

Atividade Física Na 

Memória 

Declarativa, 

Capacidade 

Funcional E 

Qualidade De Vida 

Em Idosos 

Rev. Bras. 

Geriatr. 

Gerontol 

Analisar a memória 

declarativa, a 

capacidade 

funcional e 

qualidade de vida 

de idosos ativos e 

insuficientemente 

ativos, a fim de 

observar se a 

atividade física 

interfere 

positivamente 

A atividade física 

regular pode ser 

considerada uma 

ferramenta valiosa para 

minimizar os declínios 

de memória declarativa 

e qualidade de vida, 

decorrentes do processo 

de envelhecimento. 
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Fonte: Pesquisa dos autores, 2020. 

 

Em relação ao delineamento de pesquisa, identificou-se que das 12 publicações, 

seis utilizaram um estudo qualitativo (50%), quatro eram estudos quantitativos (41,6%) 

e uma era quantiqualitativa (8,33%).  

No que se refere aos periódicos dos artigos selecionados, foram identificados 

dez, com destaque para a Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia por 16,6% das 

produções sobre a temática analisada. A maior parte dos estudos foi desenvolvida no 

Brasil, dando ênfase para o estado de Minas Gerais. No entanto, também foram 

nestas variáveis.  

SOUZA, 

et al, 

 (2014) 

Atividade Física 

Em Idosos No 

Contexto 

Amazônico 

Revista 

CUIDART

E 

Relatar a experiência 

do grupo de 

hipertensos e 

diabéticos, 

desenvolvidos por 

enfermeiros da 

estratégia saúde da 

família, descrevendo 

a atividade física para 

a prevenção, 

promoção da saúde e 

melhoria da 

qualidade de vida dos 

idosos. 

A inclusão das 

atividades físicas, como 

atividade complementar 

ao tratamento médico, 

percebeu-se que houve 

uma melhoria na 

qualidade de vida, 

saúde e integração 

social destes idosos. 

(BORGE

S et al., 

2014) 

Pedômetros: 

Estratégia De 

Promoção Da 

Atividade Física 

Em Idosos 

Rev. Bras. 

Geriatr. 

Gerontol 

Descrever uma 

estratégia de 

mudança de 

comportamento 

voltada para a 

promoção da 

atividade física em 

idosos, por meio da 

distribuição de 

pedômetros. 

Mostrou-se positiva a 

estratégia de mudança 

de comportamento 

voltada para a 

promoção da atividade 

física de idosos, por 

meio da distribuição do 

pedômetro. 

(RIBAS et 

al., 2014) 
Discutindo A 

Realidade Do 

Programa De 

Atividade Física 

Para Terceira Idade 

Oferecido Pelo 

Município De 

Ariquemes - Ro: 

Um Estudo De 

Caso 

Revista 

Científica 

da 

Faculdade 

de 

Educação e 

Meio 

Ambiente 

Analisar o 

programa de 

atividade física 

para a terceira 

idade oferecido 

pelo município de 

Ariquemes-RO e 

seus efeitos na 

saúde dos idosos. 

Ao avaliarmos a saúde 

do idoso, pode-se 

perceber uma melhoria 

nas variáveis do bem-

estar, na disposição 

geral, na aptidão física, 

no desempenho das 

atividades diárias, uma 

maior disposição, 

independência e 

autonomia. 
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utilizados dois estudos de Portugal. E dois estudos não declararam o local da pesquisa.   

 

Tabela 2 - Distribuição dos artigos segundo sua origem, 2020. 

Origem da Pesquisa 
Artigos selecionados 

Estado  (n)  

Brasil 

Minas Gerais 2 

Rio De Janeiro 1 

Pernambuco 1 

Rio Grande do Sul 1 

Pará 1 

Ceará 1 

Rondônia 1 

Estrangeiro Portugal 2 

Não declararam ------------------- 2 

Fonte: Pesquisa dos autores, 2020. 

 

Através dos estudos apresentados pode-se observar claramente o benefício do 

exercício físico para a população idosa, porém, antes de discutir seus efeitos sobre a 

saúde do idoso, é necessário fomentar que atividade física e exercício físico, embora 

sejam sinônimos, possuem definições diferentes. A atividade física contempla qualquer 

movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos com gasto de energia acima 

dos níveis de repouso, enquanto o exercício físico são movimentos corporais 

planificados, estruturados e repetitivos, objetivando implementar ou manter um ou mais 

componentes da aptidão e desempenho físico, assim como a sua saúde (TEIXEIRA et 

al., 2016).   

Os benefícios decorrentes da prática regular de atividade física encontram-se 

caracterizados nos domínios físico, mental e social na vida da pessoa idosa, propiciando 

liberdade de locomoção, interação social e lazer.(CAMBOIM et al., 2017). Dentre os 

efeitos físicos, podem-se citar a diminuição da gordura corporal, incremento da força 

muscular e flexibilidade, além da diminuição da frequência cardíaca, aumento da 

ventilação pulmonar etc. Por fim, os efeitos psicológicos (melhora da autoestima, 
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diminuição do stress, ansiedade, socialização) (BRITO, 2014).   

 

BENEFÍCIOS ADQUIRIDOS COM A PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA  

A atividade física, por conta de seus resultados benéficos somados a vantagem 

de não manifestar efeitos secundários indesejáveis, tem sido apresentada pela literatura 

como uma alternativa não farmacológica para controle sobre muitas doenças que afeta a 

terceira idade. Dentre as alterações cardiovasculares e hormonais que podem ser 

ocasionadas pela prática de exercícios, encontra-se a diminuição da frequência cardíaca 

de repouso, débito cardíaco no repouso, resistência periférica e volume plasmático, 

aumento da densidade capilar; como também na diminuição da gordura corporal, dos 

níveis de insulina, na atividade do sistema nervoso simpático, aumento da sensibilidade 

de insulina, melhora da tolerância à glicose, efeito diurético e na composição corporal: 

aumento da massa e força muscular que ocorre durante a prática e que pode perdurar até 

dias após a realização do exercício físico (BRITO, 2014).  

Segundo Sousa; Silva; Andrade, (2014) isso acontece, pois há aumento do 

consumo de glicose como combustível por parte do músculo em atividade, o que 

contribui para o controle da glicemia e demais efeitos já supracitados. Além disso, as 

práticas corporais melhoram a qualidade de vida e aumentam a expectativa de vida, pois 

proporcionam aos idosos um efeito benéfico no controle, tratamento e prevenção de 

doenças como diabetes, hipertensão, arteriosclerose, varizes, enfermidades respiratórias, 

artrose, distúrbios mentais, artrite e dores crônicas(SOUSA, CARMELITA MARIA 

SILVA et al., 2019). Ainda, observa-se uma diminuição da quantidade de 

medicamentos e/ou dosagens administradas e das quedas, que são comuns entre pessoas 

idosas (CAMBOIM et al., 2017; CHEN et al., 2015). 

É importante ressaltar que a prática regular de exercícios físicos também 

proporciona aos idosos, o desenvolvimento de relações sociais e a estimulação de 

funções cognitivas. A partir dessa perspectiva, a atividade física está relacionada à 

atenuação da sensação de incapacidade, sentimentos de isolamento e solidão(SOUSA, 

FABIANNE DE JESUS DIAS DE; SILVA; ANDRADE, 2014). 

 Segundo Teixeira et al., (2016) vários são os benefícios assumidos ao nível 
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biopsicossocial do indivíduo. Dentre elas encontra-se o seguinte fato: à medida que a 

frequência de atividade física aumenta, diminui a prevalência dos sintomas depressivos. 

E esse fato relaciona-se as melhorias da competência e da aceitação física após os 

exercícios, pois além dos efeitos físicos anteriormente citados, pode fazer o idoso se 

sentir mais útil, autônomo, com mais esperança e vontade de viver, mais autoestima, 

com maior vitalidade e disposição, tornando-os seres mais saudáveis, sociáveis e 

felizes. Além de aprender a lidar naturalmente com seus possíveis problemas de saúde, 

reduzindo, em alguns casos a necessidade de uso de certos medicamentos(BRITO, 

2014). 

 

COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO E IDOSO ATIVO    

O sedentarismo é o termo que define as atividades com baixo gasto energético, 

em outras palavras, aquelas com demanda ≤ 1,5 equivalentes metabólicos (METs) 

(MENEGUCI; SASAKI, 2016). Podendo aumentar o nível de queda na capacidade de 

realizar algumas funções, o que torna o idoso mais dependente nas atividades cotidianas 

(BRITO, 2014).  A partir disso, é valido salientar que, a inatividade física, cuja 

prevalência é elevada em vários países incluindo o Brasil, é um grave problema de 

saúde pública, pois é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (BORGES et al., 2014).   

Os idosos, quando comparados com outras faixas etárias, são os que mais 

despendem tempo em comportamento sedentário, permanecendo 60 a 70% do seu dia 

no sedentarismo, o que tende a piorar com o passar dos anos, visto que pessoas com 80 

anos apresentam 50% menos probabilidade de se envolverem em qualquer tipo de 

atividade, quando comparado àqueles nos seus 50 anos iniciais de vida (MENEGUCI; 

SASAKI, 2016).   

Este dado é corroborado por Petrica; Gomes, (2015) que em seu estudo percebeu 

que havia uma diminuição dos componentes da aptidão física no decorrer dos anos. 

Entretanto, tal afirmação se contradiz com os achados de Ribas et al., (2014), onde os 

idosos de Rondônia ao serem questionados a respeito da frequência com que praticavam 

as atividades físicas, 90% dos entrevistados eram praticantes de alguma atividade física 

e destes 60% praticavam três vezes por semana e 40% duas vezes por semana. 



 

  

 

357 

 

O fato é que o processo de envelhecimento é influenciado por diversos fatores, 

estando diretamente relacionados com a qualidade de vida. Dentre estas variáveis 

envolvidas está o sedentarismo, sendo o que mais compromete a qualidade de vida do 

idoso (SOUSA, FJD; SILVA; ANDRADE, 2014).  

Cordeiro et al., (2014), em seus estudos, observou que os idosos praticantes de 

atividade física tinham uma memória melhor em relação aos outros, bem como 

melhores resultados em oito domínios na avaliação da qualidade de vida através do 

instrumento SF-36 (melhor capacidade funcional, dor, vitalidade, saúde mental, 

limitação por aspectos físicos, estado geral de saúde, aspectos sociais e limitação por 

aspectos emocionais) do que os idosos insuficientemente ativos. Teixeira et al., (2016) 

ainda acrescentam que aqueles que participam em programas de atividade física 

reportam níveis mais elevados de autoestima e níveis reduzidos de depressão 

comparativamente com os não praticantes.  

Foi também possível observar que sujeitos que classificados como ativos tem 

menor peso corporal, índice de massa corporal, porcentagem de gordura corporal e 

relação cintura/quadril do que os indivíduos da mesma idade sedentários. Eles também 

possuem menos limitações físicas e mentais, mais autoestima e melhor qualidade vida. 

(BRITO, 2014; RIBAS et al., 2014) 

 

RECOMENDAÇÕES E TIPOS DE EXERCÍCIOS INDICADOS  

Embora a atividade física seja comprovadamente associada a uma melhora no 

estado de saúde do indivíduo que a prática, é necessário ter alguns cuidados ao indicá-la 

a uma pessoa idosa. Ao realizar a indicação da melhor atividade física, o profissional de 

saúde deve avaliar de forma criteriosa, bem como orientar de determinados exames 

(RIBAS et al., 2014).  

Dessa forma, ao prescrever as atividades físicas para idosos, três aspectos 

relevantes devem ser considerados como os motivos de tal necessidade, o tipo de 

atividade, a duração e a frequência, além da idade, nível de atividades diárias e certos 

problemas de saúde. Dessa forma ao prescrever o exercício físico, o objetivo deve ser 

melhorar a capacidade física no sentido de aumentar o contato social e reduzir os 
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problemas psicológicos, como ansiedade e depressão. Portanto, os exercícios físicos 

indicados nunca devem ser de forma exagerada ou inadequada às suas reais 

necessidades e limites ou longe de sua realidade socioeconômica (BRITO, 2014; CHEN 

et al., 2015).   

Não há recomendações específicas em relação à intensidade e à frequência do 

treinamento e ou à sobrecarga ideal para o ganho de força muscular em idosos, o que 

dificulta comparações entre os estudos (CHEN et al., 2015). No entanto, as 

recomendações mais citadas na literatura são que em média as atividades devem durar 

de 20 a 60 minutos, com uma frequência semanal de 3 a 5 vezes, pois sendo mais 

prolongado que isso, há as chances de o idoso abandonar a rotina de exercícios. É 

importante ressaltar que o idoso requer mais tempo para obter os benefícios de um 

programa regular de atividade física do que pessoas mais jovens (BORGES et al., 2014; 

BRITO, 2014; TEIXEIRA et al., 2016) 

Dentre as atividades disponíveis, as mais indicadas são as aeróbicas como 

caminhada, ciclismo, natação, hidroginástica, remo, subir escadas e danças aeróbicas. 

Embora seja um consenso entre os profissionais a relevância da realização de exercícios 

que envolvam força e flexibilidade para melhorar e manter a capacidade funcional do 

indivíduo idoso (BRITO, 2014; RIBAS et al., 2014).  

Dentre os benefícios do fortalecimento muscular em idosos, está a capacidade de 

intensificar a força e aumentar a massa muscular. Além disso, os indivíduos que 

executam movimentos de resistência (faixas elásticas, aparelhos de musculação ou 

pesos livres) tiveram um aumento da densidade mineral óssea, da massa magra e do 

volume de oxigênio máximo. Baseado nisso, tem-se cada vez mais prescrito a 

combinação entre os aeróbicos e os de fortalecimento, pois entre os efeitos positivos da 

associação dos dois é o aumento de força muscular e/ou melhora do condicionamento 

cardiovascular (CHEN et al., 2015).  

 

RESPONSABIBLIDADES DO ESTADO QUANTO A MANUTENÇÃO DA 

SAÚDE 

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mantida pela 
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Constituição Federal em seu artigo 196, assegura que a saúde é: 

Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Portanto, a legislação brasileira não entende estar saudável como apenas estar 

livre de doença e amplia o conceito de saúde como sendo resultado de vários fatores 

determinantes e condicionantes como, por exemplo, alimentação, moradia, saneamento 

básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso a bens e 

serviços essenciais. Assim sendo, torna-se necessária a ação conjunta das diversas 

esferas do estado (federal, estadual e municipal) no intuito de ajudar a promover 

melhores condições de vida e de saúde para a população idosa (RIBAS et al., 

2014).Fato que está previsto no estatuto do Idoso que em seu artigo 9º afirma: “É 

obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em 

condições de dignidade” (BRASIL, 2004). 

Dentre as principais variáveis responsáveis pela não adoção a um estilo de vida 

ativo pelos idosos, destacam-se as limitações por doenças, idade avançada e falta de 

motivação, além de alguns fatores sociodemográficos como estado civil e escolaridade. 

Nesse contexto, as estratégias de promoção da saúde, principalmente no âmbito da 

atenção primária à saúde, se apresentam como uma estratégia na busca de um 

envelhecimento saudável que devem ser priorizados nas intervenções realizadas nas 

unidades de saúde da família (SÁ; CURY; CAMPOS, 2016). Porque desta forma 

fomentam a prática de atividade física entre a população idosa através da formulação de 

campanhas com o objetivo de atrair o público idoso para participar de atividades que 

visam manutenção da capacidade de realização das atividades diárias (MEDEIROS 

RODRIGUES et al., 2015).   

Sá; Cury; Campos, (2016) em seu estudo demonstraram que profissionais da 

saúde na rede de atenção básica, notaram os benefícios que a introdução de atividade 

físicas regulares podem trazer para a esta população. Outro ponto são os benefícios 

fisiológicos, sociais e psicológicos na prevenção de doenças, melhora na qualidade de 

vida e maior independência funcional na vida do idoso. Além disso, foi possível 

perceber que quando são envolvidos nos programas de incentivo a atividade física os 
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idosos têm tendências a continuar as rotinas de exercícios. Isso é corroborado por  

Borges et al., (2014), que ao observar idosos que receberam pedômetros, com o objetivo 

atingir a meta diariamente (8.000 a 10.000 passos/dia ou a meta traçada 

individualmente), notou-se que dez idosos aumentaram e/ou mantiveram o número de 

minutos gastos em atividades físicas moderadas. Chegando à conclusão que o sucesso 

da estratégia ocorreu por conta da combinação da informação/educação/ação entre os 

profissionais de saúde com os idosos.  

Por isso é importante ampliar as ações de promoção, prevenção e educação em 

saúde e criar estratégias para o retardamento de doenças e fragilidades, bem como 

implantar medidas que tenham como meta a manutenção da independência funcional e 

da autonomia do indivíduo idoso (SÁ; CURY; CAMPOS, 2016).   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada possibilitou um melhor entendimento sobre os efeitos da 

atividade física na vida de pessoas idosas, bem como demostrou a importância e 

benefícios da rotina de atividade física por este grupo.  

Com o levantamento de dados, foi possível observar os efeitos positivos da 

implementação da rotina de exercício especialmente para melhora da capacidade 

funcional e cognitiva. A pesquisa também demonstrou que atividades físicas conseguem 

evitar o isolamento, o que reduz as chances de desenvolver depressão, além de 

proporcionar uma interação social. Foi também possível observar a importância e a 

eficácia de programas incentivadores da prática a atividades físicas para a terceira idade, 

e que a criação dessas atividades depende significativamente do engajamento entre os 

profissionais de saúde e a criação de políticas públicas que beneficiem idosos, levando 

em consideração as condições e peculiaridades do idoso para que ele seja englobado em 

todos os aspectos de sua realidade.   

Diante do exposto, faz necessária a realização de mais estudos nesta temática, a 

fim de abranger as lacunas ainda existentes, estimulando pessoas idosas para a prática 

de exercícios físicos e, também alertando a importância de um bom estilo de vida com a 

intenção de evidenciar o quanto o sedentarismo é prejudicial à saúde. 
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CAPÍTULO XXIV 

OS REFLEXOS NA SOCIEDADE COM A VIVÊNCIA DA PANDEMIA  
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87
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RESUMO: 

O momento atual vivenciado pela humanidade requer grandes cuidados e paciência, 

tendo em vista a necessidade de adoção de medidas para o enfrentamento ao Covid-19, 

pandemia de proporção mundial sem precedentes. Diante de uma situação assim, se faz 

necessária a realização de mudanças no cotidiano das pessoas, de modo a se adequarem 

à nova realidade, buscando mitigar os efeitos negativos decorrentes da propagação do 

Coronavírus. Dessa maneira, entende-se que, com uma situação assim, é necessário 

realizar mudanças no cotidiano, para tentar reduzir os efeitos negativos vividos pela 

propagação do vírus. Ressaltando que mudanças são normais nesse cenário, porém o 

objetivo dessa pesquisa é de identificar o que mudou na rotina dos brasileiros que 

enfrentam a pandemia pelo Covid-19 (no âmbito da tecnologia imediatamente 

implantada nos setores que abrangem o atendimento público/público privado). Nesse 

sentido, o objetivo da presente pesquisa é identificar e elencar as principais mudanças 

na rotina dos brasileiros no âmbito dos segmentos que trabalham com atendimento ao 

público, bem como verificar os prós e contras resultantes da implantação de tecnologias 

para auxiliar no combate e prevenção ao vírus. Para atingir tais objetivos, o método 

adotado foi o de pesquisa de campo, que se consubstanciou na elaboração de um 

questionário virtual, que foi, posteriormente, enviado a pessoas de várias regiões do 

Brasil – e por elas respondido. Os resultados colhidos serviram de base para 

fundamentar o presente estudo e construir uma adequada conclusão sobre o referido 

objeto da pesquisa. Buscou-se verificar as contribuições, melhorias e inovações que a 

nova realidade proporcionou no atendimento ao público, mas também as limitações, 

gargalos, e demais problemas, como a necessidade de atendimento às populações 

socialmente vulneráveis, as quais, muitas vezes, não dispõem de acesso a tecnologias 

adequadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Covid-19. Pandemia. Sociedade. Tecnologia.  

 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo todo vive um momento de frustração, medo e prevalência da fé, em 

meio a ocorrência de uma pandemia que atingiu a todos, desde que houve disseminação 
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do Corona vírus. As consequências desse vírus acabaram resultando em outras 

mutações, levando o pânico a muitas famílias que continuam enfrentando o Covid-19 

(novo Coronavírus que levou a transmissão de pessoa para pessoa).  

Em meio a esse acontecimento, como forma de minimizar seus reflexos, alguns 

Governos estaduais realizaram uma série de medidas drásticas para evitar a propagação 

desse vírus. Tais atos geraram revolta para alguns brasileiros, assim como o 

contentamento para outros, porém, não se pode negar que as consequências atingiram a 

todos. Dentre estas, podem ser mencionadas a quantidade de empresas que encerraram 

suas atividades, o que pode ter sido o pior reflexo, gerando desemprego e trazendo 

descontentamento a muitas famílias.  

Há de mencionar também, que os noticiários constantemente explanam um 

elevado índice de mortalidade em razão do vírus, além de ampliar as medidas de 

proteção para evitar esse acontecimento trágico. Ainda, viu-se muitas rotinas pessoais e 

profissionais serem modificadas em consequência dos constantes decretos municipais 

durante a luta contra o Covid-19.  

Diante do exposto, busca-se responder, com essa pesquisa, o seguinte problema: 

quais os reflexos sentidos pela sociedade brasileira, (no âmbito da tecnologia 

imediatamente implantada nos setores que abrangem o atendimento público/público 

privado) com a ocorrência do Covid-19 no enfrentamento à pandemia? Para respondê-

lo, parte-se do objetivo geral de identificar o que mudou na rotina dos brasileiros que 

enfrentam a pandemia pelo Covid-19. 

Cabe mencionar que esta pesquisa não tem a finalidade de discorrer sobre a 

doença provocada pelo vírus em questão, nem tampouco associar seus sintomas, 

tratamento ou aspectos afins, mas sim, discorrer de um modo geral sobre as mudanças 

ocorridas na sociedade por tal associação. 

O desenvolvimento foi possível com a aplicação de um questionário, realizado 

por meio da plataforma virtual Google Forms, podendo ser enviado a uma gama de 

pessoas das mais diversas cidades e estados brasileiros. Nesta pesquisa, pôde-se ver a 

participação de pessoas de alguns estados brasileiros como: Santa Catarina, Paraná, São 

Paulo e Minas Gerais.  
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O período de coletas de dados se fez durante o mês de julho de 2020, as 

perguntas contidas no questionário seguiram tanto por múltipla escolha quanto 

possibilitando a dissertação de algumas respostas. Houve participação de 49 (quarenta e 

nove) pessoas, validando o mesmo número de questionários. A ferramenta foi enviada 

através de link em vários canais virtuais de comunicação, facilitando disseminá-lo a 

muitas pessoas, em várias partes do país. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA E AS MUDANÇAS COM O ENFRENTAMENTO 

AO COVID-19 

A pandemia enfrentada pela população contra o Covid-19 tem causado 

repercussão em toda sociedade, sendo com impactos sociais, culturais, econômicos e 

políticos, sem ao menos haver precedente recente na história sobre o assunto. Não se 

pode negar o fato de que a evolução tecnológica pôde contribuir para a continuidade de 

muitas atividades cotidianas, contudo, nem todas as pessoas têm acesso a meios 

facilitadores para determinados fins, o que pode atrapalhar a rotina, ao invés de facilitar. 

Com intuito de compreender um pouco mais sobre os reflexos da pandemia na 

rotina de alguns brasileiros, mostra-se os resultados apresentados com o estudo 

aplicado. Inicialmente o Gráfico 1 apresenta o gênero dos participantes. 

 

Gráfico 1 – Gênero 

 

 

Fonte: Dados da Autora (2020). 
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Como pode ser visualizado no Gráfico 1, o maior número de participantes foram 

mulheres, totalizando 79,36% da amostra, enquanto 20,4% representou os homens. A 

seguir, define-se a idade dos participantes da pesquisa. 

 

Gráfico 2 – Idade 

 

Fonte: Dados da Autora (2020). 

 

Conforme representa o Gráfico 2, a amostra ficou bem diversificada quanto a 

idade dos participantes, entre 18 e 56 anos, não sendo respondida por pessoas maiores 

de 56 anos, podendo levar em consideração que se enquadravam no grupo de risco, 

motivo que pode não ter ao menos levado o desenvolvimento da pesquisa a esses 

participantes. Ou ainda, estes poderiam não ter acesso às ferramentas tecnológicas que 

foram utilizadas para repassar os questionários ao público. 

Ainda, foi ressaltado os dados profissionais dos participantes para completar a 

caracterização da amostra.  

Gráfico 3 – Dados profissionais 

 

Fonte: Dados da autora (2020).  
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De acordo com o Gráfico 3, os participantes da pesquisa somam em sua maioria 

trabalhadores formais, representando 40,8% da amostra, enquanto 28,6% são 

autônomos e 18,4% servidores públicos. Alguns dados informativos, repassados pela 

Folhapress (2020), ressaltam que o ano de 2019, no Brasil, encerrou o ano com 19,4 

milhões de brasileiros trabalhando de maneira informal, o que significou uma redução 

de 2% em relação ao ano de 2018. Podendo deixar subentendido, que essas pessoas 

estão buscando a formalidade autônoma, o que representou aumento de 9% no ano de 

2019, representando 5,1 milhões de brasileiros com CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica). 

Após caracterizar a amostra da pesquisa, que representa em sua maioria 

mulheres, trabalhadores formais e com idade entre 18 e 56 anos, buscou-se identificar a 

área de atuação e o cargo ocupado. 

 

Gráfico 4 – Área de atuação 

 

Fonte: Dados da autora (2020). 

 

O Gráfico 4 demonstra que o maior número de representação dos participantes 

está na área de atuação da educação, apesar de ainda haver outras áreas participantes, 

como comércio, cartório, indústrias e outras, vistas no gráfico acima. 
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Gráfico 5 – Cargo/Função 

 

Fonte: Dados da Autora (2020). 

 

O Gráfico 5 corrobora as informações anteriormente mencionadas, a saber que o 

maior número de participantes está atuando como professores, mas também ressaltando 

que incorporam cargos e funções em consonância com as outras áreas também já 

mencionadas.  

Parte-se agora para questionamentos que envolvam a obtenção de informações 

em relação aos reflexos obtidos durante a pandemia. As perguntas seguintes 

possibilitaram aos participantes, a resposta dissertativa, o que será representado aqui, 

com alguns fragmentos. O primeiro questionamento buscou saber se os participantes 

conseguiam associar coisas positivas dentro do contexto atual da pandemia.  

Em resposta, a maioria deles ressaltou que sim, dentre as quais poderiam ser 

atribuídas a maior convivência familiar. Ainda, uma participante afirma que esse novo 

momento foi de inovação, podendo aprimorar e aprender a utilizar novas ferramentas de 

comunicação. Vê-se alguns fragmentos: “Oportunidade de fazer coisas que 

normalmente não tenho tempo” “[...] nível de trabalho diminuiu, porque muito do que 

fazia presencialmente e com contato direto com o público diminuiu, possibilitando ficar 

mais em casa, me dedicar à outras atividades, mesmo que à distância”. 

Outro participante ainda menciona que o trabalho presencial não é tão 

necessário, outra ainda, menciona que poucas coisas são suficientes para ser feliz. 

Outras respostas puderam ser semelhantes, impondo que o tempo maior com a família é 

essencial, além de estar com saúde. Contudo, não se pode deixar de afirmar que alguns 

participantes não acreditam que algo de bom pôde ser aproveitado com o momento, 
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podendo levar em consideração até mesmo a faixa etária, sendo que o público mais 

jovem se sentiu mais afetado com as restrições.  

Para Lima (2020), a nova rotina trouxe alguns reflexos negativos maiores sobre 

as mulheres, que identificaram uma sobrecarga cansativa dos trabalhos domésticos além 

dos serviços empresariais que foram levados para casa, no método home office. Outras 

atividades complementares também incluem a rotina puxada das mulheres, entre 

auxiliar os filhos com as atividades escolares e explicar o conteúdo aprendido. 

A sociedade pôde perceber que algumas áreas de trabalho sofreram maiores e 

consideráveis mudanças durante o enfrentamento da pandemia. Algumas atividades 

pública/pública privada puderam ser continuadas normalmente de casa, no estilo 

chamado homeoffice, outras dependeram completamente do ambiente de trabalho para 

atuar e algumas tiveram que atuar em ambas as situações. Nesse contexto, aos 

participantes foram questionados sobre quais melhores ou piores mudanças que 

estiveram relacionada com o atendimento ao público. Em resposta, alguns deles 

afirmaram que a falta de informatização para pessoas mais vulneráveis foi algo ruim, 

uma vez que o desenvolvimento continuado da educação, por exemplo, precisou ser 

complementado por equipamentos que pessoas em vulnerabilidade social não possuem. 

Em relação a essa afirmativa, Tenente (2020), menciona que no Brasil, 30% dos 

domicílios não possuem acesso à internet, contudo, esta não é a única dificuldade 

enfrentada por brasileiros de baixa renda. Algumas residências nem possuem locais 

apropriados para o espaço estudantil, assim como falta de saneamento e outras 

atribuições sociais que impedem essa funcionalidade a distância.  

Quanto a outros serviços prestados ao público, vê-se o que mencionou um 

participante: ‘[...]. A desburocratização e a facilitação de alguns serviços têm ajudado 

bastante o cidadão no dia a dia. Um exemplo positivo tem sido os serviços da receita 

federal que habitualmente são terríveis e com a pandemia tem ocorrido alguma 

desburocratização e facilitado um pouco para o usuário. Outro ainda vai um pouco mais 

adiante e ressalta: “Melhor mudança foi a enfermagem cada vez mais consciente da 

humanização e empatia ao cuidado de pacientes, a enfermagem se reinventando em 

meio ao caos. Pior mudança, perder a fé na humanidade vendo a crueldade de alguns, 

falta de empatia, pessoas vivendo para si e não pensando no bem comum”. 
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Entende-se que a nova maneira de lidar com essa situação acaba afetando a 

todos, sem deixar de considerar qualquer área, o fato é que mudanças sempre são 

difíceis de início, mas cabe a cada um fazer sua parte para que dê certo. Cabral (2020) 

explica que realmente é inevitável não se abalar com a nova rotina, ainda mais em se 

tratando de uma pandemia global, assim, uma das alternativas propostas para lidar com 

a fase atual é focar em um psicológico saudável, entender que não será permanente, pois 

todos conseguirão passar por isso. 

Em virtude disso, sabe-se que o setor público atende um grande volume de 

cidadãos diariamente, o que acabou gerando uma revolução tecnológica do dia para 

noite, para que esses serviços pudessem atender a população, gerando caos também para 

os próprios setores públicos, por falta de um gerenciamento de informatização. 

Questionados sobre a opinião dos participantes em saber se a tecnologia facilitou o 

andamento dos atendimentos em estabelecimentos públicos/público privados, houve 

bastante divisão em relação as respostas. 

Vê-se alguns fragmentos: “Não mudou, apenas ficou mais burocrático é difícil 

acesso a pessoas com pouca instrução”. “Depende da situação. Pode tanto ajudar 

quando prejudicar”. “Aumento dos serviços online o que possibilita maior 

flexibilidade”. “Apesar de não ter utilizado muito os serviços públicos durante esse 

tempo a impressão que tive é que estes, na grande maioria, não estavam preparados 

ainda para atuação digital e os serviços têm demorado mais, os atendimentos estão mais 

lentos e não tenho segurança nas informações repassadas”. “Não vejo mudança 

significativa no atendimento ao público da maioria de instituições [...]. “Acredito que 

sim, pois hoje conseguimos resolver muitas coisas sem sair de casa”. “Não, porque nem 

todos têm acessos a tecnologias. Prefiro ainda o atendimento humano”. 

Entende-se que a utilização da tecnologia como ferramenta facilitadora é muito 

subjetiva. Não se pode negar o fato de que, como já mencionado, ainda há muitos 

brasileiros sem acesso às mesmas, que necessitam de atendimentos que muitas vezes já 

lhes foram negados por conta da situação vivida no momento. Tal fato leva ao 

pensamento de que o Brasil não tem muitos parâmetros para auxiliar esse público em 

um momento tão crítico como este, ao qual a sua medida principal é pedir que fiquem 

em casa, como se não fosse necessário sair para pedir ajuda em determinadas situações, 
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ou resolver outros problemas diários.  

Em uma matéria publicada no G1 (2020), ressaltou-se que algumas mudanças 

ocasionadas com a nova rotina puderam ser vistas, sendo que várias orientações 

governamentais foram sendo publicadas freneticamente. Vários estados brasileiros 

suspenderam as aulas, o atendimento ao comércio, restrição de atendimento à saúde e 

outros. Às medidas buscavam, e ainda buscam, combater a disseminação do novo vírus, 

entretanto, muitas famílias sofreram com algumas medidas, como o fato de perderem 

seus empregos, razão pela qual fez com que a paralisação fechasse o seu local de 

trabalho. Outra situação percebida pelas medidas impostas ao combate o vírus, foi a 

essencialidade de algumas atividades. 

Vê-se como é importante essa fase de adaptação e como ela realmente afeta a 

rotina das pessoas, independentemente de quaisquer fatores, mas principalmente quando 

a mudança ocorre de forma súbita e com informações escassas. A exemplo positivo no 

âmbito da tecnologia imediatamente implantada nos setores que abrangem o 

atendimento público/público privado (consideradas essenciais e não essenciais), 

podemos citar a utilização do certificado digital que funciona como uma identidade 

eletrônica, tanto para empresas quanto para pessoas, é utilizado virtualmente, é seguro, 

pois possui tecnologia de criptografia, impedindo que outras pessoas mal-intencionadas 

usem os dados pessoais. Sendo possível conferir autenticidade de documentos por meio 

dele. Não se trata de uma novidade, apesar de o certificado digital já estar circulando no 

mercado há um tempo, neste momento de pandemia, ele passou a ter uma maior 

divulgação de seu potencial uso, principalmente em lugares públicos/públicos privados 

que passaram a exercer suas atividades sem atendimento presencial. A exemplo 

negativo, no âmbito da tecnologia imediatamente implantada nos setores que abrangem 

o atendimento público/público privado (consideradas essenciais e não essenciais), o uso 

desse meio digital por setores públicos/públicos privados foi instituído de modo 

categórico e súbito, além de não ser um método fácil e de grande conhecimento do 

público e assim gerou um grande desconforto para a sociedade e para o próprio setor. 

Continuando em relação aos métodos facilitadores, perguntou-se aos 

participantes se os mesmos utilizaram alguns serviços digitais para continuarem adeptos 

a suas rotinas. Mais uma vez as respostas se dividiram entre sim e não, desde aos que 
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utilizaram alguns, até aos que não utilizaram nenhum. Aos que utilizaram podem ser 

citados os aplicativos de bancos para pagamentos de contas, acessos aos ambientes 

virtuais de aprendizado e validação de documentos. 

Todavia, com a situação em andamento, o Governo brasileiro lançou 130 

serviços digitais durante a pandemia, para que pudessem facilitar o cotidiano da 

população. Entre eles aplicativos que ficaram famosos, como o do auxílio emergencial, 

que pôde beneficiar milhões de brasileiros, mas que também foi motivo de fraude para 

muitos, infelizmente. Com esses novos atendimentos, aproximadamente 700 serviços 

puderam ser melhorados virtualmente, como: solicitação de auxílio-desemprego, saque 

do abono salarial, emissão do comprovante do cadastro único e obtenção da carteira de 

trabalho (VALENTE, 2020). 

Diante de tantos aplicativos e meios virtuais que já eram muito utilizados e agora 

passaram a ser mais ainda, questionou-se aos participantes sobre a confiabilidade destes, 

até porque alguns exigem dados pessoais. Dos 49 participantes, apenas 09 disseram que 

não confiam, em contrapartida, 40 deles mencionaram que sim, podendo destacar o que 

trouxe um participante: “Sim, hoje através da assinatura por meio de chaves públicas 

(ICP-Brasil), a segurança pode ser confiada, bem como há ainda a possibilidade de 

aplicação do Blockchain, que totaliza a segurança” [...]. 

No mesmo sentido, perguntou-se aos participantes quais os meios digitais eram 

mais confiáveis por eles para utilizar totalmente virtual, conforme: 

 

Gráfico 6 – serviços digitais confiáveis. 

 

Fonte: Dados da Autora (2020). 
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É importante sempre verificar a fonte dos assuntos virtuais para saber se são 

realmente necessários e confiáveis, até mesmo porque os crimes virtuais são possíveis. 

Sobre esse assunto, Menezes (2019) explica que alguns aplicativos e serviços online 

exigem mesmo que o cidadão informe seus dados pessoais, mas alguns cuidados devem 

ser tomados como a verificação da segurança do site e confiabilidade de indicação. O 

Marco Civil da Internet (lei nº 12.965/2014) e a LGPDP (Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais, como é chamada a lei nº 13.709/2018), são as duas principais normas 

que regulamentam e estabelecem princípios sobre segurança e privacidade na rede. 

Ainda, cabe ressaltar, que mesmo a tecnologia trazendo benefícios e facilidades 

é necessário tomar todos os cuidados referentes a disseminação de informações. 

Atribuindo alguns serviços digitais, que foram feitos exclusivamente pelo 

acontecimento da pandemia, perguntou-se aos participantes se gostariam que alguns 

métodos continuassem definitivos. Como respostas, viu-se que todos os participantes 

gostariam que, quando as atividades habituais voltassem ao normal, os atendimentos 

virtuais deveriam ser continuados. Trazendo o que disse um dos participantes, tem-se: 

“Deveríamos adotar os dois tipos de atendimento, porque temos que levar em 

consideração as facilidades e dificuldades que ambos proporcionam à população”. 

Não se sabe ao certo o que acontecerá após a pandemia, mas se acredita que 

algumas coisas ainda irão melhorar, o fato de incorporar o atendimento virtual em 

continuação, poderá facilitar a redução de aglomeração em vários locais de atendimento 

ao público, por exemplo, mantendo os cuidados já existentes após a pandemia. 

Complementa Gonzatto (2020), que o cenário atual ainda é incerto, que para melhorar 

consideravelmente será necessário mudanças em vários setores, buscando sempre o que 

for melhor para todos.  

É inevitável dizer que os canais de comunicação, como fonte de transmissão de 

notícias, têm sido muito apreciados pelos cidadãos que buscaram e ainda buscam se 

atualizarem quanto às mudanças sociais. Quando perguntado aos participantes se em 

constantes notícias que divulgam os números de casos que aumentavam com a 

proliferação do vírus, assim como as mortes relacionadas com o mesmo, se teve 

influência positiva ou negativa sob o comportamento dos cidadãos, pode-se mais uma 

vez verificar que dividiram opiniões. 
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Para alguns participantes a influência foi negativa, já para outros, foi positiva. 

Tem-se o seguinte: “Positiva, a população se conscientizou-se e tomou atitudes 

preventivas”. “Tem os dois lados. Orienta as pessoas de como proceder, mas também 

sobrecarrega, deixando as pessoas nervosas e com medo”. “Negativa. As mídias 

preferem fazer manchete do que verdadeiramente informar a população. Logo, é 

impossível saber no que acreditar verdadeiramente, o que gera desconfiança e por sua 

vez comportamentos extremos”. “Positiva, pois trouxe a forma de prevenção que todos 

devem seguir”. 

Percebe-se que a disseminação de informações inverídicas acaba atrapalhando o 

verdadeiro sentido da informação, algo também praticamente impossível de controlar, 

uma vez que as famosas Fakes News já fazem parte da rotina de muitos. Dever-se-ia 

utilizar o meio informativo como uma ferramenta aliada e não como fonte de discórdia 

populacional, talvez se as pessoas mal-intencionadas não prejudicassem tanto, as 

imposições governamentais, que por muitos foram considerados absurdos, poderiam ser 

mais amenas. 

Contudo, visto que as mudanças foram necessárias, em meio a essa nova rotina, 

que gerou muitas polêmicas, é indispensável mencionar que além de algumas 

mudanças, o descontentamento ao público em geral foi com as grandes filas formadas 

em ambientes de atendimentos públicos/públicos privados, como por exemplo, nos 

bancos, correios, casas lotéricas e até mesmo cartórios, como pudera ser vistas em todas 

as cidades.  

Ainda, percebeu-se, inicialmente, pouca informação adequada, fazendo com que 

muitas pessoas permanecessem horas em filas de atendimentos e não puderam ser 

atendidas, talvez pela redução da jornada de trabalho desses locais, mudanças de 

horários de atendimento e até mesmo incapacidade para continuar com a solicitação de 

procedimentos. Mas principalmente o grande impacto foi relacionado ao âmbito da 

tecnologia imediatamente implantada nos setores que abrangem setores com 

atendimento ao público de forma presencial, justamente pela falta de informação a 

ambos os lados. 

Entretanto, aos poucos espera-se que haja uma melhor adaptação e entendimento 

de como lidar com tudo isso, contentes ou não, algumas rotinas tiveram que acontecer 
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rapidamente e agora parece que vão continuar. Enfim, realmente uma abrupta mudança 

refletida na rotina de todos. 

 

CONCLUSÃO 

Como visto, a sociedade vive um momento de precauções e novas adaptações, 

para enfrentar a disseminação do Coronavírus, contudo, mesmo sendo necessário o 

isolamento social e acatar algumas medidas protetivas, ainda é comum observar que 

muitas pessoas não levam essa compreensão ao pé da letra, o que é lamentável, pois o 

momento vivido é crítico, sabe-se que nem todas a mudanças são favoráveis e positivas, 

mas muitas vezes são necessárias e devem ser respeitadas, ou ao menos deveriam. 

O desenvolvimento dessa pesquisa, buscou responder a um problema lançado 

inicialmente, que foi saber quais os reflexos sentidos pela sociedade brasileira, com a 

ocorrência do Covid-19 no enfrentamento à pandemia. Pois bem, viu-se que a sociedade 

em geral passou e ainda passa pela rotina puxada e cansativa, tendo que lidar com seus 

acúmulos de tarefas e novas percepções do que é importante realmente para o dia a dia. 

Levando em consideração o alcance do objetivo da pesquisa, pode-se dizer que o 

mesmo foi atingido, uma vez que foram identificadas algumas mudanças na rotina dos 

brasileiros que enfrentam a pandemia pelo Covid-19. Assim, a mudança mais crucial até 

então, pode-se dizer que se trata dos serviços e atendimentos digitais, que como visto, 

trouxe várias opiniões, desde as facilitadoras, podendo dizer que contribuíram para 

reduzir filas de atendimento, até as mudanças desfavoráveis que podem ser vistas nas 

famílias com vulnerabilidade social. 

Ainda, ressalta-se que por ter sido vislumbrada uma mudança repentina, alguns 

atendimentos tecnológicos, que passaram a ser virtuais, devem com certeza melhorar 

seus métodos e informações, se continuarem permanentes. Porém, atenta-se para a 

questão de que toda mudança, quando realizada de um dia para noite, não irá agradar a 

todos, mas que poderá ser evoluída à medida que identificada a necessidade desta, com 

recebimento e rapasse de corretas e coerentes informações.  

Contudo, cabe ressaltar a limitação deste estudo, que apesar de abranger vários 

estados e cidades brasileiras, ainda obteve um pequeno número de participantes, dada a 
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amplitude que os meios tecnológicos alcançam, sendo que o questionário foi liberado de 

maneira virtual. Deixa-se como sugestão para estudos futuros o comparativo da 

pesquisa com outros países, para analisar os reflexos vividos pela pandemia do Covid-

19. 
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CAPÍTULO XXV 

PROBLEMAS CONSTITUCIONAIS ADVINDOS DA MINISTRAÇÃO DO 

ENSINO RELIGIOSO CONFESSIONAL EM ESCOLAS PÚBLICAS NO 

BRASIL 

Rafael Ribeiro Nascimento88; Maria Sydney Marques de Assis Ribeiro89. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-25 

 

RESUMO: 

O presente trabalho trata de problemas constitucionais da ministração do ensino 

religioso confessional nas escolas públicas no Brasil. Inicialmente abordamos o tema 

com algumas considerações gerais sobre o assunto, e uma breve contextualização 
histórica da influência política e social que a Igreja Católica manteve durante toda a 

história da nação, principalmente no ensino religioso ER. Em seguida apresentamos as 

razões pelas quais consideramos ser inconstitucional os parágrafos 1º e 2º do artigo 33 

da Lei nº 9.475, de 1997 (LDB) e o artigo 11 do Decreto nº 7.107, de 2010, que 

promulga o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé 

relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, firmado na Cidade do 

Vaticano, pois, eles da forma em que vem sendo interpretados, delegam as religiões 

hegemônicas o ensino religioso nas escolas públicas. Abordou-se ainda, os princípios 

constitucionais da laicidade do Estado, o pluralismo político e a liberdade religiosa, que 

a nosso ver são alguns dos pilares do Estado democrático de direito. Por esses motivos 

nos posicionamos a favor de substituir o ER confessional nas escolas públicas no Brasil, 

pelo não confessional. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Religioso. Confessional. Constitucionalidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, o Brasil adota duas modalidades de ensino religioso (ER) nas 

escolas públicas, a saber o ER confessional e o não confessional, sendo que o primeiro é 

ministrado por professores membros de igrejas hegemônicas, que são contratados pelo 

Estado, para atuarem como uma espécie de catequizadores dos alunos, vindo a difundir 
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suas principais crenças, dogmas e doutrinas em sala de aula. Por agir desta forma, o 

Estado acaba por privilegiar e patrocinar algumas religiões, em detrimento de outras, e 

de ateus. Para alguns juristas, essa prática de ensino confessional em escolas públicas 

amparadas por normas infraconstitucionais tem demostrado contrariar a Constituição 

Federal de 1988, no que diz respeito principalmente aos princípios da laicidade do 

Estado, do pluralismo político e da liberdade religiosa, que são alguns dos pilares de um 

Estado Democrático de Direito.  

Este trabalho se posiciona contrário ao ensino religioso confessional nas escolas 

públicas, a partir da evidência do ferimento alguns princípios constitucionais que será 

demonstrado pela análise das leis, de estudos anteriores de temas correlatos e pela 

inconstitucionalidade das normas infraconstitucionais que versam sobre o assunto, 

airemos demonstrado ao longo deste trabalho, analisando os textos de leis, bem como o 

contexto social pelo qual foi instituído o ensino confessional em escolas públicas e as 

relações entre Igreja e o Estado brasileiro, desde a colônia, enfatizando o período da 

República, em seu início, onde o ensino religioso foi abolido, no Estado Novo, da Era 

Vargas, em que o governo cedeu às pressões da Igreja e fez ressurgir o ER na 

Constituição de 1934, até os dias atuais, sempre sinalizando a inconstitucionalidade do 

ensino confessional nas escolas públicas, dado principalmente ao instituto da laicidade 

do estado brasileiro contemporâneo.  

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivos: Realizar um panorama 

geral das relações entre a Igreja Católica e o Brasil da colônia à República; Demostrar 

como a religião hegemônica ainda possui grande influência no Estado brasileiro; 

Analisar o instituto da laicidade do Estado; Analisar o artigo 33 da Lei nº 9.475, de 

1997 (LDB) e o artigo 11 do Decreto nº 7.107, de 2010, que promulga o Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da 

Igreja Católica no Brasil, firmado na Cidade do Vaticano e Demonstrar a 

inconstitucionalidade da ministração do ensino religioso confessional nas escolas 

públicas.  

O assunto do tema, assim como, todos os subtemas tratados neste trabalho são de 

fundamental relevância no senário atual para assentar que o ensino religioso em escolas 

públicas deve ser de natureza não confessional, além de questionar vários outros 
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dispositivos de leis correlacionados com o assunto. Para alcançar os objetivos 

propostos, utilizou-se como recurso metodológico, a pesquisa bibliográfica, realizada a 

partir da análise pormenorizada de materiais já publicados na literatura e artigos 

científicos divulgados no meio eletrônico. O texto final foi fundamentado nas ideias e 

concepções de autores como: José Afonso da Silva (1999), Dirley da Cunha Junior 

(2016), Flavia Bahia (2017), Gonet e Mendes (2014), Pedro Lenza (2015), dentre 

outros. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICO SOCIAL DO INSTITUTO DO ENSINO 

RELIGIOSO NO BRASIL 

Durante os períodos da Colônia e do Império, a Igreja Católica era quem 

mantinha sozinha a hegemonia política no campo educacional, e garantia o caráter 

catequético e confessional da educação. Nesses tempos havia um acordo entre o rei de 

Portugal e o Sumo Pontífice, que se responsabilizava pela formação do povo brasileiro. 

O objetivo desse acordo consistia em fomentar na nova terra, entre índios e 

colonizadores, um catecismo tradicional (STIGAR, 2009). De um lado o Império 

português garantia a colonização e exploração da nova terra e do outro, a Igreja Romana 

arrebatava para si novos adeptos adestrando-os à sua maneira, o que para a Igreja era 

salutar em tempos de Reforma Protestante e Contra Reforma. Esse acordo perdurou 

durante toda a monarquia brasileira. Deste modo, o catolicismo era a religião oficial do 

Brasil, tendo sido legitimado pela Coroa, dominando e centralizando a prática 

pedagógica, bem como, administrando escolas e universidades, com exceção de um 

curto período em que a Colônia esteve sobre a administração de Marques de Pombal, 

que por ideais Iluministas resolveu expulsar os Jesuítas do Brasil, e assumir o controle 

do ensino público, de forma que o mesmo fosse leigo. 

É importante salientar que além da influência na educação, a Igreja mantinha 

enorme ingerência social e política no Brasil, de forma que em determinados momentos 

confundia-se Estado e Igreja. Fato que podemos notar, por exemplo na exclusividade o 

Estado brasileiro concedeu a Igreja Católica para implantação de templos religiosos, 

celebração e validação de registros de nascimento e casamentos, manutenção dos 

salários dos sacerdotes pelo Imperador, e até mesmo a prerrogativa da administração e 
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do uso dos cemitérios públicos apenas por católicos, dentre outras arbitrariedades.  

Tudo isto foi começando a ser contestado com a disseminação de ideias 

iluministas e positivistas, por parte de partidos políticos, e de imigrantes vindos da 

constante e intensa imigração de europeus protestantes, que iniciaram um bom diálogo 

com o imperador conseguindo algumas exceções as regras estabelecidas, e quando do 

advento da Proclamação da República, sustentar a ideia de separação entre Estado e 

Igreja.  

Por fim, com base nos ideais iluministas, vários grupos sociais insatisfeitos com 

a monarquia (inclusive a Igreja Católica, descontente com o Padroado), conseguiram 

implementar um golpe de estado político-militar e estabelecer uma República 

Federativa. Assim a partir da proclamação da República, em 1889, com a edição do 

Decreto nº 119-A, de 07 de janeiro de 1890 o Brasil se tornou um país leigo, e por 

ocasião da primeira constituição republicana influenciado por essas ideias, o Brasil 

inseriu o princípio do Estado laico, no Art. 72, § 7º “Nenhum culto ou igreja gozará de 

subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança com o Governo da 

União, ou o dos Estados” [...], (BRASIL, 1891); o que fez com que a laicidade do 

Estado ficasse mais clara e consolidada.  

Como não mais reconhecia uma igreja oficial, e por estar sob a égide do Estado 

laico, o ensino religioso foi abolido das escolas públicas conforme dispunha o Art. 72, § 

6º: “Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos” (BRASIL, 1891). 

Permanecendo assim, até o ano de 1931. 

Como podemos perceber até meados de 1889 o ensino religioso era 

intrinsicamente confessional e católico, depois da Proclamação da República ele cedeu 

o lugar ao ensino leigo, sem a influência religiosa. Porém, a Igreja, descontente com 

esta situação, não ficou inerte e promoveu várias mobilizações objetivando ao menos o 

retorno da disciplina de Ensino Religioso nas escolas públicas, e a partir de 1931, em 

meio a revolução de 30, dois acontecimentos ajudaram e marcaram a ré ascensão dos 

católicos no cenário nacional: A proclamação de Nossa Senhora de Aparecida como 

padroeira do Brasil pelo Papa Pio XI, que se tornou uma importante força de 

aglutinação do Catolicismo naquele período e, a inauguração do monumento do Cristo 

Redentor, ocasião em que Dom Leme, Arcebispo do Rio de Janeiro, entrega ao então 
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presidente república várias reivindicações católicas. Nesta lista, claro, estava o retorno 

do ensino religioso como disciplina escolar. (DANTAS, 2002, 47). 

Depois destes acontecimentos, a Igreja se articulou novamente, visando um 

posicionamento junto ao Estado, por meio de uma comissão de intelectuais católicos, 

acerca de questões de seu interesse, dentre os quais o Ensino Religioso na educação 

pública. A Igreja, por meio da Liga Eleitoral Católica (LEC), apoiava a campanha de 

políticos que aderissem aos seus ideais. Até que em 1934, conseguiram contemplar o 

texto referente ao Ensino Religioso confessional na Nova Constituição (DANTAS, 

2017, 48). 

Como podemos verificar o art. 153 da Constituição de 34 determinava de 

maneira contundente que: 

O ensino religioso será de frequência facultativa e ministrado de 

acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno, manifestada 

pelos pais ou responsáveis, e constituirá matéria dos horários nas 

escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais 

(BRASIL, 1934). 

Como podemos notar a Constituição de 1934 instituiu o ER confessional e 

trazendo a possibilidade dele ser “ministrado de acordo com a confissão religiosa do 

aluno”. Isso foi bastante comemorado pela Igreja Católica, posto que a porcentagem de 

alunos de outras confissões religiosas era ínfima, de forma que predominou nas escolas 

públicas o ensino religioso católico. 

Antes da Constituição de 1988, ainda foram editadas outras três constituições, e 

uma emenda constitucional, com status de Constituição em 1969, que trouxeram textos 

idênticos a Constituição de 1934, no que diz respeito ao ER, como podemos verificar na 

sequência, artigo 133 da Constituição de 1937: 

O ensino religioso poderá ser contemplado como matéria do curso 

ordinário das escolas primárias. Não poderá, porém, constituir objeto 

de obrigação dos mestres ou professores, nem de frequência 

compulsória por parte dos alunos (BRASIL, 1937). 

Artigo 168, inciso V da Constituição de 1946: 

[...] V - O ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas 

oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a 

confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo 

seu representante legal ou responsável (BRASIL, 1946). 

Artigo 168, § 3º, inciso V: “O ensino religioso, de matrícula facultativa, 
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constituirá disciplina dos horários normais das escolas oficiais de grau primário e 

médio” (BRASIL, 1967). Este último foi conservado na integra no artigo 176, § 3º, 

inciso V da Emenda Constitucional n° 1, de 17 de outubro de 1969. 

 Porém diferente dos textos constitucionais apresentados acima, o artigo 97 da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n° 4.024/1961, 

desagradou totalmente a Igreja Católica, pois trouxe em sua redação a previsão de que o 

Estado não teria ônus advindos do ER, este mesmo texto também fomentaria discussões 

em torno da laicidade do Estado. Vejamos ele: “o ensino religioso [...] será ministrado 

sem ônus para os poderes públicos” (BRASIL, 1961).  

Ora, a garantia expressa, de que o Estado não arcaria com despesas oriundas da 

ministração do ensino religioso nas escolas públicas, era o mesmo que dizer que o 

Estado não patrocinava, não subsidiava nenhum credo religioso em particular, ou seja, 

nesta questão o Estado se mantinha neutro. Todavia, mesmo sendo proibido ao Estado 

onerar-se com o ER, Este primeiro texto da LDB só viria a ser modificado por um 

outro, totalmente agradável a Igreja, no ano de 1997.  

Embora tenham sofrido, ao longo de várias décadas, muitas investidas de 

manifestos de intelectuais brasileiros contrários ao ER nas escolas públicas, como 

vimos, a Igreja conseguiu manter na Constituição de 1988 e em leis infraconstitucionais 

a previsão do Ensino Religioso, mesmo, sem a manutenção do termo confessional, 

tendo o ER, se consolidado na Constituição de 1988, e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) de 1997 e nas várias resoluções do Conselho Nacional de 

Educação. Esse conjunto de normas elevou o Ensino Religioso ao status de disciplina 

essencial na formação do educando do ensino fundamental, garantiu sua obrigatoriedade 

no currículo nacional, e sua ministração de forma confessional nas escolas públicas que 

assim desejassem, vedado apenas o proselitismo.  

Nessa mesma época a Igreja conseguiu outras conquistas, como a 

regulamentação e a ratificação da disciplina do ensino religioso como conteúdo de 

formação básica, seja através da Lei nº 9.475, de 1997 (LDB), das resoluções dos 

sistemas estaduais e municipais de educação (seus conselhos), ou através da aprovação 

do Decreto de nº 7.107, de 2010, que promulgou o acordo entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no 
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Brasil. Essas normas chegam a impor aos municípios ou estados a contratação de 

professores de determinadas confissões religiosas, para a ministração do Ensino 

religioso, dando, em tese, poderes aos ministros religiosos de desligarem o professor 

concursado, levando em conta critérios subjetivos da religião, sem nenhuma segurança 

jurídica decorrente da carreira de servidor público, como é o caso, por exemplo, da lei 

estadual nº 3459/2000, bem como o Decreto nº 3.1086, de 27 de março de 2002, que 

regulamento o ensino religioso confessional nas escolas públicas do Estado Rio de 

Janeiro.  

Dessa forma conseguiu-se instituir o chamado ensino religioso confessional em 

todo o Brasil, que é a ministração de conteúdos dogmáticos, doutrinários e catequéticos 

da Igreja Católica e em alguns casos de outras confissões de fé. Tudo patrocinado e com 

o aval do Estado, que se contentou apenas em proibir na forma da lei, o proselitismo, 

sem, no entanto, aplacá-lo na prática. 

 

ANALÍSE CONSTITUCIONAL DOS TEXTOS DE NORMAS QUE TRATAM 

DO ENSINO RELIGIOSO. 

Antes de apresentarmos uma análise dos textos das normas que tratam do ER, é 

salutar destacar o inciso primeiro do artigo 19 da Constituição de 1988, que prever o 

Estado laico: 

É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-

lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes, 

relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 

colaboração de interesse público (BRASIL, 1988). 

Este dispositivo demarca o caráter secular do Estado, separando-o da religião, 

pois, impede o Estado de estabelecer igrejas ou cultos oficiais, e também o impede de 

interferir na organização, ou atrapalhar de alguma forma o funcionamento das 

atividades religiosas. Impede ainda relações de dependência ou alianças que fujam a 

colaboração de interesse público. De certo, como bem destaca o iminente jurista Paulo 

Gustavo e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no livro Curso de 

Direito Constitucional: 

A laicidade do Estado não significa, por certo, inimizade com a fé. 

Não impede a colaboração com confissões religiosas, para o interesse 
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público (CF, art. 19, I). A sistemática constitucional acolhe, mesmo, 

expressamente, medidas de ação conjunta dos Poderes Públicos com 

denominações religiosas [...] (GONET E MENDES, 2014). 

Como não há uma inimizade entre Estado e religião, bem como Estado laico, 

não significa Estado ateu, nas palavras de Pedro Lenza (2015): “[...] na verdade, o 

Estado laico é aquele que mantém uma postura de neutralidade e independência em 

relação a todas as concepções religiosas, em respeito ao pluralismo existente em sua 

sociedade”. E por isso, uma possível colaboração entre Estado e Igreja em prol do 

interesse público deve levar em conta o que bem atesta (FLÁVIA BAHIA, 2017, p. 

257): “a colaboração estatal na forma da lei deverá ser feita de maneira a não 

discriminar as diversas religiões”. 

Assis, diferente do que pensamos (já que o ER confessional gera ônus ao Estado 

e ao nosso ver privilegia poucas religiões em detrimento de outras), pautados numa 

interpretação ampla, que entende que o ER confessional seja uma colaboração de 

interesse público legítimo e aceitável entre Estado e Igreja, representantes de algumas 

confissões religiosas, especialmente da Igreja Católica procuraram influenciar, ao longo 

de anos, a edição de normas que promovessem o ER confessional nas escolas públicas, 

financiado pelo Estado. E conseguiram obter todos os seus objetivos no ano de 2008, 

dado o acordo feito celebrado entre o Brasil e a Santa Fé, confirmado em 2010, pelo 

Congresso Nacional. Pelo que, passo agora a comentar todas essas normas, incluindo a 

Constituição de 1988. 

 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO ENSINO RELIGIOSO NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

O ensino religioso é previsto pela Constituição Federal de 1988, no seu artigo 

210, Parágrafo 1º: “O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina 

dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental” (BRASIL, 1988). 

Como se pode constatar, o texto constitucional em questão é uma norma que gera 

utilidade concreta, que porém necessita de uma prestação alheia, e de certa 

regulamentação, ou seja, o ensino religioso de matrícula facultativa consta como 

disciplina dos horários normais das escolas públicas, porém, o texto não define, por 

exemplo, se o ensino deveria seguir orientação confessional, interconfessional, como 
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também não se fez nenhuma menção sobre a quem caberia a responsabilidade financeira 

sobre essa modalidade de ensino. Essa primeira regulamentação esclarecedora veio 

apenas na redação da LDB de 1996, que como já vimos foi revisada em 1997. Depois 

disso foram editados vários regulamentos por diversas resoluções dos Conselhos de 

Educação ou Decretos dos poderes Estaduais ou Municipais, como a LDB reza que seja. 

O importante do texto constitucional é a garantia oriunda da norma superior, que 

os beneficiários do ensino fundamental público têm o direito a aulas de ensino religioso, 

independente dos questionamentos levantados anteriormente. Aqui ninguém pode 

questionar sua validade, sua constitucionalidade. 

 

A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO E O ENSINO RELIGIOSO 

A LDB (lei n. 9394/96) é a lei brasileira mais importante no que se refere à 

educação. É a legislação que regulamenta o sistema educacional (público e privado) do 

Brasil (da educação básica ao ensino superior), ela reafirma o direito à educação 

garantido pela Constituição Federal de 1988, estabelece os princípios da educação e os 

deveres do Estado em relação à educação escolar pública, definindo as 

responsabilidades, em regime de colaboração, entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os municípios.  

No seu artigo 33, a LDB resolveu regulamentar no que lhe coube, o ensino 

religioso previsto na Constituição Federal. Ela esclareceu que o ER, de matrícula 

facultativa (BRASIL, 1997). 

Essa é a configuração e a regulamentação geral que o Ensino Religioso possui 

atualmente no Brasil, no entanto, este texto da LDB deixa a desejar. Senão, vejamos, 

pois, alguns questionamentos plausíveis: 

1) O texto diz que se deve assegurar a diversidade cultural religiosa no Brasil, 

porém, como isso, seria possível no contexto brasileiro, onde segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, existem, pelo menos 148 confissões de fé? 

Como uma disciplina escolar iria dá contar de manter o equilíbrio e atender a uma 

demanda imensa de religiões e culturas coexistentes no Brasil? 

2) O texto de lei veda quaisquer formas de proselitismo, mas na prática, vários 
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pesquisadores já observaram o proselitismo presente em sala de aula. O caráter 

confessional, do ER, como é tratado na maioria dos estados do Brasil, facilita ao 

professor propagar sua fé, em detrimento de outros credos. 

3) O ER deveria ser facultativo, como manda a lei, porém a realidade nas escolas 

brasileiras, afastam esse dispositivo, pelo fato de, na maioria das escolas, que ministram 

ER, todos os alunos serem automaticamente matriculados na disciplina de ensino 

religioso, tendo, se quiser, que solicitar desmatrícula, além disso, a grande maioria das 

escolas não possuírem nenhuma outra disciplina ofertada no mesmo dia e horário do 

ER, não deixando outra alternativa para o aluno, senão permanecer em sala de aula. 

4) O fato da LDB ter delegado aos sistemas de ensino a responsabilidade pela 

definição dos conteúdos, material didático e a contratação e admissão dos professores (é 

preciso que se diga, que essa exceção é feita apenas a disciplina de ensino religioso), 

proporcionou os mais diversos arranjos. Em determinadas cidades e estados a 

regulamentação é uma, e em outras cidades e estados, são outras. Alguns estados 

adotam a modalidade interconfessional, outros já adotam a confessional, em alguns os 

professores polivalentes ou os da área de humanas são os qualificados para ministrarem 

o ER, em outros, apenas os representantes da igreja, alguns adotam livros da editora x, 

outros adotam o da editora y, e assim por diante. Não há um consenso, não existe um 

parâmetro curricular pré-determinado pelo Ministério da Educação, nem do Conselho 

Nacional de Educação. 

5) Dada a diversidade de denominações religiosas, o poder público não tem 

condições de verificar e atender a vontade de cada representante de religião, no que 

concerne contemplá-los nos conteúdos do ER. 

6) Por último, observa-se que a LDB silencia propositadamente na questão do 

ônus do ER, dessa forma o Estado assumiu a responsabilidade financeira, com o 

investimento no ER. Assim, no nosso entendimento, o Estado estaria rompendo com o 

princípio de separação entre a Igreja e o Estado, determinado desde a Constituição 

Republicana de 1891, e reiterado na Constituição Federal de 1988, pois nada justifica 

investir dinheiro público em ensino religioso confessional, na propagação de poucas 

confissões de fé. 

Por todos estes fatos, mas principalmente, porque seu texto deixar brecha para a 
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ministração do ER confessional, entendemos que o artigo 33 da LDB seja 

inconstitucional, já que o Estado laico, realidade do Brasil, comporta nas escolas 

públicas, apenas o ER não confessional. 

 

O DECRETO N° 7.107 DE 2010 E SEU QUESTIONAMENTO 

CONSTITUCIONAL 

O decreto de nº 7.107, de 2010, que promulgou o acordo entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja 

Católica no Brasil foi questionado no Supremo Tribunal Federal, via ADIN 4439, no 

que diz respeito ao seu artigo de número 11, que traz a seguinte redação: 

A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de 

liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade 

confessional do País, respeita a importância do ensino religioso em 

vista da formação integral da pessoa.  

§1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de 

matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a 

Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de 

discriminação (BRASIL, 2010). 

O questionamento da constitucionalidade deste artigo, se deu em primeiro lugar 

pelo fato da Igreja Católica Romana ser uma entidade com dupla personalidade: uma 

confissão religiosa e um Estado Nacional, conhecido como Vaticano. Esse fato a 

favorece frente as demais religiões, pois sendo considerado um Estado Nacional, ela 

pode, diferente das demais religiões, celebrar acordos internacionais com outros 

Estados. Em segundo lugar, ver-se um favorecimento da Igreja Católica, frente as 

demais religiões na redação do artigo 11 do acordo em questão, relacionado ao ensino 

religioso. Nesse documento o Brasil reconhece expressamente o direito a Igreja Católica 

de ensinar sua religião nas escolas públicas brasileiras, enquanto as demais religiões são 

apenas lembradas genericamente. 

Em 27 de setembro de 2017 o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou 

improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4439 numa votação 

apertada de seis a cinco votos, demostrando que o assunto é no mínimo polémico e pode 

em um momento oportuno ser revisado.  
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Dessa forma no Brasil, mesmo sendo um Estado Leigo, a ER confessional 

continua a ser considerado constitucional, e amplamente aplicado nas escolas públicas. 

Com todo respeito a corte suprema e com a devida vênia, discordamos desse ponto de 

vista, apresentando no próximo item os problemas constitucionais de tal visão. 

 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS FERIDOS COM A MINISTRAÇÃO DO 

ENSINO RELIGIOSO CONFESSIONAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS: 

LAICIDADE, LIBERDADE RELIGIOSA E PLURALISMO POLÍTICO 

O Estado Laico não comporta parceria com credos religiosos, para a ministração 

de ensino religioso confessional, ao contrário, a laicidade dos Estados requer sua 

neutralidade e imparcialidade, de modo que nenhum credo, filosofia ou confissão 

religiosa tenha privilégios em relação aos demais. E isso é a regra, quando se fala em 

ER nas escolas públicas. 

A laicidade, dentre outras coisas, garante boa parte das liberdades individuais e 

coletivas, e como assegura Domingos: “podemos apontar três princípios contidos no 

princípio da laicidade: a neutralidade do estado, a liberdade religiosa e o respeito ao 

pluralismo” (DOMINGOS, 2009, 51). Com relação a neutralidade do Estado e o ensino 

religiosos, Domingos prossegue: 

A concessão do espaço escolar a um representante de confissão 

religiosa, mesmo que em período não letivo, obrigaria a escola, pelo 

princípio da neutralidade, a concedê-lo a todas as outras que assim 

solicitarem. A laicidade inclui, então, o reconhecimento e o respeito 

aos espaços próprios de cada domínio. Ao respeitar a neutralidade 

confessional, respeita em primeiro lugar, a individualidade do seu 

aluno; as convicções de suas famílias. Em segundo lugar, ao dar o 

mesmo espaço no ambiente escolar ao conhecimento de cada religião, 

ensina o princípio da tolerância e o exercita. Assim, ao respeitar cada 

educando e exercitá-lo na prática da tolerância, colabora para a 

redução dos conflitos, inclusive do racismo, xenofobia e outras formas 

de intolerância. Neste aspecto, o “Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova”, de 1932, ao tratar da questão da laicidade diz: A 

laicidade, que coloca o ambiente escolar acima de crenças e disputas 

religiosas, alheio a todo o dogmatismo sectário, subtrai o educando, 

respeitando-lhe a integridade da personalidade em formação, à pressão 

perturbadora da escola quando utilizada como instrumento de 

propaganda de seitas e doutrinas (DOMINGOS, 2009, p. 53). 

No que diz respeito a Liberdade religiosa, para José Afonso da Silva (1999, p. 
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251), a liberdade de religião engloba, na verdade, três tipos distintos, porém 

intrinsecamente relacionados de liberdades: a liberdade de crença; a liberdade de culto; 

e a liberdade de organização religiosa. Assim à liberdade de crença, compreende a 

liberdade de escolha da religião, a liberdade de aderir a qualquer seita religiosa, a 

liberdade de mudar de religião, e até a liberdade de não aderir a religião alguma, bem 

como a liberdade de descrença, a liberdade de ser ateu e de professar o agnosticismo. Já 

Dirley da Cunha Junior, faz a distinção entre liberdade de consciência e de crença e as 

relaciona com a liberdade religiosa: 

A Constituição atual, como se vê, protege tanto a liberdade de 

consciência quanto a de crença, distinguindo-se da Carta revogada 

(1967/69) que só destinava proteção à liberdade de consciência. 

Poder-se-ia dizer que isso não tem importância, na medida em que as 

liberdades de consciência e de crença se confundem, são a mesma 

coisa. Não é verdade! Primeiro porque a liberdade de consciência 

pode orientar-se no sentido de não admitir crença alguma. Os ateus e 

agnósticos, por exemplo, têm liberdade de consciência, mas não têm 

crença alguma. Segundo porque a liberdade de consciência pode 

resultar na adesão de determinados valores morais e espirituais que 

não se confundem com nenhuma religião, como ocorre com os 

movimentos pacifistas que, apesar de defenderem a paz, não implicam 

qualquer fé religiosa. A liberdade de crença envolve o direito de 

escolha da religião e de mudar de religião. Também não se confundem 

as liberdades de consciência e de crença com a liberdade de culto. A 

Carta Imperial de 1824, por exemplo, admitia integralmente a 

liberdade de crença, porém apenas parcialmente a liberdade de culto, 

tendo em Vista que esta última só podia ser exercida nos templos 

pelos católicos (a religião católica era a religião oficial do Império), 

enquanto relativamente as outras. Crenças, distintas da religião 

católica, somente se permitia o culto doméstico ou particular 

(DIRLEY, 2012, p 714). 

E continua sua diferenciação apontando para o texto constitucional e o Estado 

laico, atual condição brasileira: 

Consciência e crença são sentimentos relacionados a compreensão 

acerca da fé e à convicção íntima sobre determinado assunto, doutrina 

ou diretriz. Culto é ato de veneração ou de homenagem: que se 

prestava a uma, divindade em qualquer religião; correspondente aos 

rituais, às cerimônias e às manifestações na diretriz indicada pela 

religião escolhida, compreendendo a liberdade de orar e de pregar. A 

Constituição protege todas as crenças, consagrando uma era de 

profundo respeito à liberdade religiosa. Manteve a separação entre o 

Estado e a Igreja, situação inaugurada pela Constituição de 1891, 

porém estabelecendo um regime de colaboração entre eles, de 

interesse público. Conforme o art. 19, I, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos 

religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
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funcionamento? ou manter com eles ou seus representantes relações 

de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração 

de interesse público”. Não se adotou, portanto, uma religião oficial, 

como ocorreu na Carta do Império de 1824. Consagrou um Estado 

laico, não confessional (DIRLEY, 2012, p 715). 

Em mesma sintonia, Flávia Bahia comentando o inciso VI, VII e VIII do artigo 

5° da Constituição de 1988, declara o seguinte sobre liberdade religiosa: 

A liberdade de religião exterioriza-se pela manifestação de 

pensamento e pode ser apresentada sob duas formas: a) liberdade de 

consciência e de crença: é a liberdade de foro íntimo. Ninguém pode 

obrigar ninguém a pensar deste ou daquele modo ou a acreditar nisto 

ou naquilo. Ambas as liberdades situam-se no recanto mais profundo 

da alma humana e são invioláveis; b) liberdade de culto religioso: 

protege o conjunto de manifestações que levam o crente a expressar 

sua religião (ritos, cerimônias, cultos, manifestações, reuniões, 

hábitos, tradições etc. (FLAVIA BAHIA, 2017, p. 123). 

Em relação ao princípio fundamental: Pluralismo Político os renomados autores 

Dirley da Cunha Junior e Marcelo Novelino (2016), o definem assim: “O pluralismo 

político decorre do princípio democrático, que impõe a opção por uma sociedade plural 

na qual a diversidade e as liberdades devem ser amplamente respeitadas.” E devem ser 

assim, pois a sociedade é composta por seres múltiplos, individuais e independentes, 

logo deve ser respeitado essas múltiplas realidades.  

Pedro Lenza (2015) coopera com o tema afirmando que a partir da ideia de 

Pluralismo Político, “enaltece-se uma sociedade plural, em que se consagra o respeito à 

pessoa humana e sua liberdade”.  

Infere-se dos princípios constitucionais aqui expostos que o Ensino Religioso 

confessional nas escolas públicas brasileiras desrespeita o princípio da laicidade, 

quando onera o Estado por um serviço nitidamente de competência particular, quando 

relega sua neutralidade, beneficiando mais algumas religiões em detrimento de outra, se 

quando, em alguns casos, Estados, têm-se uma relação de dependência entre o poder 

público e igrejas, no que diz respeito a contratação de professores, e adoção de livros 

didáticos para a ministração do ensino de determinadas religiões. 

Também é perceptível e ferimento do princípio da liberdade religiosa, ou de 

crença, quando os alunos ainda em fase infantil, ou ficam sem aulas, outra atividade, ou 

são de certa forma, obrigadas a assistirem aulas de ensino religioso com denso conteúdo 

de religião alheia a sua crença. 
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E por último, fica nítido o desrespeito ao princípio do pluralismo político, 

quando os vários tipos de religião, formas de crença ou sistema de pensamento 

filosófico, não são atendidos pelo ER e como iremos apontar em seguida, isso pode 

levar a preconceitos, discriminações e intolerância religiosa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ministração do ensino religioso confessional nas escolas públicas, a nossa 

ótica tem ferido os princípios constitucionais, da laicidade do Estado, do pluralismo 

político, e da liberdade religiosa, apresentados ao longo deste trabalho, pois o ER 

confessional: Não atende a todas as confissões de fé e não atende os que não professam 

fé; ficando evidente o prestigio do Estado a algumas confissões de fé em detrimento de 

outras.  

Sendo assim, esperamos que em algumas décadas o ensino religioso 

confessional em escolas públicas der lugar ao ensino interconfessional, e que aquele 

fique restrito a escolas confessionais privadas, que decidam aderir a tal modalidade de 

ensino.  

Esperamos, ainda, que este estudo possa contribuir com a comunidade 

acadêmica e a partir dele outros sejam desenvolvidos dentro da temática da laicidade, da 

liberdade religiosa, enfim da relação estreita e muitas vezes polêmica entre Estado e 

Igreja em um país democrático, relação esta que já gerou e continuará gerando grandes 

julgados e debates constitucionais. 
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CAPÍTULO XXVI 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: IMPACTOS, NORMAS E DESAFIOS NO 

ENFRENTAMENTO E SUPERAÇÃO A FOME E A POBREZA 
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RESUMO: 

O presente trabalho aborda sobre o Programa Bolsa Família (PBF) de um modo geral, 

desde seu surgimento em 2003, mediante consolidação, convertido em Lei nº 10.836 em 

09 de janeiro de 2004. O PBF é um programa de transferência de renda, transferido 

mensalmente as famílias em estado de vulnerabilidade social. Objetivou-se analisar 

alcances, desafios, normas e suas referidas contribuições no enfrentamento a pobreza 

das famílias, assim como compreender como elas lidam com as condicionalidades do 

programa diariamente na contribuição da garantia das condições mínimas de 

manutenção da vida de famílias assistidas por esse programa. Após o levantamento da 

pesquisa documental e bibliográfica notou-se que o PBF é somente uma 

complementação de renda para aquelas famílias, e é insuficiente para as mesmas se 

manterem de forma adequada, humanitária e sair da extrema pobreza, principalmente 

com o sistema capitalista brasileiro atual com a conjuntura da questão social. Observa-

se que no espaço público em que o PBF atua, conclui-se que o PBF de fato, tem sido um 

programa de grande alcance e visibilidade em todo o país, atingindo milhões de famílias 

no Brasil inteiro, portanto colaborando na melhoria das condições de vida daquelas 

famílias beneficiárias do programa, principalmente na área da alimentação. 

PALAVRAS-CHAVE: Programa Bolsa Família. Geração de Renda.Fome. Pobreza. 

Assistência social. 

 

INTRODUÇÃO  

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência de renda do 

governo federal instituído pela medida provisória 132, de 20 de outubro de 2003, sendo 

convertido em Lei em 09 de janeiro de 2004, pela Lei federal nº 10.836, que visa 

garantir o acesso aos serviços básicos das famílias beneficiárias como uma forma ágil 

de combater a desigualdade social. O público alvo do PBF são famílias que se 
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encontram em uma situação de vulnerabilidade social extrema, recebendo valores 

diferente a cada família conforme o maior banco de dados desse programa que é o 

Cadastro Único (CadÚnico) (LEI Nº 10.836, 2004). 

A identificação das famílias com perfil para o Bolsa Família é feita por meio do 

CadÚnico, importante ferramenta de gestão do programa, que consiste em uma base de 

dados na qual estão reunidos dados socioeconômicos das famílias com renda per capita 

até ½ salário mínimo, coletados em um esforço conjunto da União, dos Estados e 

Municípios. O agente operador é a Caixa Econômica Federal (CAIXA), a quem cabe, 

mediante remuneração e condições contratuais pactuadas com o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), organizar e operacionalizar a 

logística de pagamento dos benefícios do programa na localidade (BRASIL, 2010).  

O PBF, desde a sua implantação, vem cumprindo as metas de cobertura 

estabelecidas. Cabe ressaltar, contudo, que o PBF não se restringe à transferência de 

renda às famílias. A iniciativa reúne esforços no sentido de promover e incentivar a 

prática intersetorial na gestão pública, dá ênfase à obediência a critérios públicos e 

universais de concessão de benefícios e promove o exercício do controle sobre o 

programa, sem, no entanto, delegar essa tarefa, eminentemente estatal, para a sociedade, 

mas com ela se articulando. Não obstante, o PBF se une a outras ações complementares, 

tornando o seu público-alvo prioritário de iniciativas sociais nos três níveis de governo, 

estimulando a emancipação sustentável das famílias (BRASIL, 2006).  

 

OBJETIVO  

Analisar os impactos e contribuições do Programa Bolsa Família no 

enfrentamento e superação a fome e a pobreza. 

 

METODOLOGIA  

Trata-se de uma pesquisa documental e bibliográfica realizada entre Julho a 

Outubro de 2019, buscando identificar como as famílias conseguem sobreviver as 

condicionalidades e desafios do programa e inseri-las em políticas públicas voltadas 

para a emancipação e superação da extrema pobreza.  
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DESENVOLVIMENTO 

IMPACTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RELAÇÃO AO 

PROGRAMA FOME ZEROE CADASTRO ÚNICO 

O Programa Fome Zero, formado por um conjunto de programas de diversos 

órgãos do governo, tinha por objetivo a inclusão social das famílias brasileiras 

articulando programas e ações organizados integradamente por vários Ministérios e 

órgãos em torno do eixo fundamental do combate à fome. Este programa era composto 

pelo apoio efetivo à agricultura familiar, o direito à previdência social, o direito à 

complementação de renda para que todas as crianças das famílias pobres pudessem ter 

formação educacional adequada, a ampliação da merenda escolar atingindo todas as 

crianças que frequentassem escolas públicas inclusive creches, o apoio aos inúmeros 

programas criados por governos estaduais, municipais e pela sociedade civil organizada 

que buscavam combater a fome por meio de restaurantes populares, bancos de 

alimentos, modernização do abastecimento, incentivo à agricultura urbana e apoio ao 

autoconsumo alimentar adequado (BRASIL, 2010).  

OPBF tornou-se parte integrante e bastante importante do Plano Brasil sem 

Miséria, que substituiu o Programa Fome Zero, tendo como centro de atuação e objetivo 

geral as milhares de famílias que se encontram na situação de extrema pobreza. Assim, 

o PBF e um conjunto de outras iniciativas no campo das políticas sociais foram os 

principais fatores e continuam a ser os principais condicionantes para o enfrentamento e 

combate à fome e à pobreza no Brasil, buscando promover o acesso ao Direito Humano 

a Alimentação Adequada (DHAA). 

Segundo Silva (2007) existem diferentes concepções de pobreza, orientando-se 

por diferentes valores e servindo para fundamentar a construção e implementação de 

diferentes alternativas de políticas de intervenção social. O entendimento aqui adotado é 

orientado pela concepção de pobreza enquanto fenômenos complexos e 

multidimensional. Nesse sentido, pobreza é mais que insuficiência de renda. 

Yazbek (2012) ressalta então que embora a renda se configure como elemento 

essencial para a identificação da pobreza, o acesso a bens, recursos e serviços sociais, ao 

lado de outros meios bem completares de sobrevivência, precisam se consideradas para 

então definir situações de pobreza.  
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A pobreza é, no entanto, bem compreendida pelo PBF como um grande 

problema social relacionado a ausência de renda, e não como um fenômeno 

historicamente e socialmente construído de condições negativas ao processo de 

produção do sistema capitalista do brasil. Partindo de uma breve análise do referido 

programa sobre a concepção de pobreza, é possível perceber o quão é limitado, 

focalizado e relativo o mesmo vem se tornando desde a sua existência, com seus 

desafios e dificuldades que precisam ser superadas, enquanto considerado instrumento 

de enfrentamento a pobreza.  

Portanto, o CadÚnico é um sistema informatizado no qual é disponibilizado pelo 

governo federal, sendo válido o destaque que para cada cidadão cadastrado é gerado um 

Número de identificação social (NIS), a partir desse NIS é possível identificar o 

indivíduo e evitar multiplicidade de cadastro. É importante salientar que o CadÚnico, 

além de ser responsável pela coleta de dados, as informações têm como referência 

principal a identificação de todas as famílias que se encontram em uma situação de 

pobreza, mediante atualizações cadastrais periódicas. Por isso, ele funciona como uma 

porta de entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas. 

A execução do CadÚnicoé de responsabilidade compartilhada entre o governo 

federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Em nível federal, o Ministério da 

Cidadania como gestor responsável, e a Caixa Econômica Federal como agente 

operador mantém o Sistema de Cadastro Único possibilitando também o 

acompanhamento das condicionalidades dessas famílias, saúde e educação, que não só 

se resumem em levar as crianças à escola regularmente ou ao posto de saúde, faz-se 

necessário um acompanhamento periódico dos pais com essas crianças para que elas 

possam obter resultados positivos durante todos os ciclos de vida e para que possam ter 

um melhor desenvolvimento. 

A seleção e o atendimento da família ocorrem de acordo com critérios e 

procedimentos definidos pelos gestores e pela legislação específica de cada um deles. 

Abaixo está a relação dos principais programas federais disponibilizados para usuários 

do PBF: Benefício de Prestação Continuada, Tarifa Social de Energia Elétrica, 

Programa Minha Casa Minha Vida, Carteira do Idoso, Aposentadoria para Pessoas de 

Baixa Renda, Telefone Popular, Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em 
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Concursos Públicos, Programas Cisternas, Água para Todos, Bolsa Verde (Programa de 

Apoio à Conservação Ambiental), Bolsa Estiagem , Programa de Fomento às 

Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural, Programa 

Nacional de Reforma Agrária, Programa Nacional de Crédito Fundiário, Crédito 

Instalação , Carta Social , Serviços Assistenciais, Programa Brasil Alfabetizado, 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), Identidade Jovem (ID Jovem), 

ENEM.  

O PBF como retratado anteriormente é um programa de transferência de renda 

com condicionalidades a ser respeitadas e seguidas, no qual exigem das famílias 

beneficiárias um engajamento em atividades que visem o aproveitamento deles mesmo, 

com isso inseridas nas políticas públicas. Assim, as referidas condicionalidades são um 

compromisso assumido pelas famílias beneficiárias nas áreas da saúde, educação, e da 

assistência social tão quanto pelo poder público visando assim ampliar ainda mais a 

cidadania através do acesso direto aos seus direitos igualitários no campo social. 

As normas do programa vêm se intensificando ainda mais com inúmeras 

fiscalizações nos critérios de condicionalidade e permanência do programa. Portanto, o 

maior desafio do PBF é promover políticas para trabalhar essas famílias na busca da 

superação da fome e extrema pobreza. Fazendo-se necessário uma tomada de decisões e 

intervenções diretas da assistência social na busca por maior engajamento e inserção das 

famílias nos programas sociais visando a melhoria da qualidade vida de forma geral das 

mesmas. 

 

A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  

Piovesan, especialista em direitos humanos, tem refletido sobre a pobreza como 

violação dos direitos humanos. Ela propõe o “direito à inclusão social como um direito 

humano inalienável, constituindo a pobreza uma violação aos direitos humanos” 

(PIOVESAN, 2004, p. 146).  

Diante disso, o serviço social passa a ter uma presença significativa no projeto 

de desenvolvimento nacional, se apropriando do desenvolvimento de comunidade e 

fazendo deste uns dos instrumentos privilegiados da sua intervenção. Assim, algumas 
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das principais estratégias utilizadas são respectivamente: programas para a educação das 

massas, ações na comunidade local, participação social, melhoria das condições de vida 

da população a partir de seus próprios esforços e recursos.  

A assistência social possui atribuições tais como promover o direito à 

transferência de renda, promoção de discussões e reflexões sobre os direitos e deveres 

de quem recebe tais benefícios, critérios de acesso, onde e como acessá-los, importância 

e dificuldades para o cumprimento das condicionalidades, serviços desmobilizados no 

território, encaminhamentos necessários, importância da atualização cadastral, qual 

unidade procurar para esta finalidade, como fazer o agendamento para atualização 

cadastral (se for o caso), dentre outros. No entanto a assistência social, espaço 

ocupacional privilegiado dos Assistentes Sociais, foi reconhecida pela carta 

constitucional de 1988 como política pública, parte do tripé da seguridade social ao lado 

da saúde e previdência.  

A municipalização vem redundando em uma ampliação do mercado. Porém este 

cresceu tanto nos últimos períodos e o custo dos alimentos se elevou de tal forma, que 

hoje existem outros critérios para a seleção do público beneficiário: “dentre os 

desempregados, os mais pauperizados”, o que revela uma pressão cada vez maior sobre 

os direitos dos trabalhadores. Em algumas outras instituições, os profissionais 

defrontam-se com ócio, impedidos de trabalhar diante da inexistência de recursos, o que 

gera perplexidade e imobilismo. Pois, a existência e a gradualidade do risco e o trabalho 

preventivo sobre as vulnerabilidades levam à hierarquização das atenções de proteção 

social em níveis básicos e especial e, ainda, em média e alta complexidades.  

Dessa forma, é necessário que as referidas condicionalidades e o PBF de um 

modo geral sejam pensados em uma perspectiva bem ampliada, não se limitando assim 

somente aos critérios práticos de distribuição da renda mensalmente, mais sim, levando 

em consideração a melhoria dos serviços básicos ofertados, as necessidades de ofertar 

mais ações educativas, orientações, encaminhamentos e acompanhamentos dessas 

famílias que necessitam, para assim o bom uso do recurso do programa. 

Diante dessa trajetória do PBF, existe um estigma em relação a essa falta de 

incentivo as famílias a procurar trabalho, pode então ser explicado em razão de uma 

ausência muito grande de articulações do programa com outras políticas sociais, além 
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da saúde e educação, podendo assim ser feito uma articulação também com as áreas de 

habitação, lazer, saneamento básico, esporte e principalmente no campo de geração de 

trabalho/renda, para que haja uma possibilidade de entrada dos beneficiários no 

mercado de trabalho, consequentemente aumentando a sua renda e saindo da extrema 

pobreza e combatendo a desigualdade social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através da utilização de pesquisa documental, referências bibliográficas e 

referências teóricos, conclui-se que o programa bolsa família garante a complementação 

da renda mais não consegue garantir um suprimento de todas as necessidades básicas 

das famílias. 

Portanto, após a análise acerca dos limites, desafios e dos impactos do programa 

na sociedade brasileira, foi possível concluir que o PBF se encontra em um modo de 

organização social, política e econômica em que se desenvolve a sociedade brasileira os 

limites para o seu bom desempenho no alcance de seus objetivos, mediante a sociedade.  

Diante do que se refere a pobreza, se verifica que o programa consegue retirar as 

famílias beneficiarias da extrema pobreza, permitindo então que as mesmas consigam 

ter acesso aos serviços básicos para a sua sobrevivência, porém não está promovendo 

impactos relevantes na ruptura da reprodução da pobreza, onde não atua diretamente na 

raiz desse fenômeno, mas superficialmente nos seus efeitos mais perversos, 

contribuindo apenas para uma básica minimização.  

Desse modo, existem uma articulação do PBF com outras políticas estruturantes 

que se realiza de forma precária e não atua articulada de forma a combater a pobreza em 

sua dimensão estrutural, pois a mesma não se define somente pelo critério da renda, mas 

envolve outras áreas da vida social como, saúde, educação, trabalho, habitação, lazer, 

esporte, saneamento básico.   

Observa-se que no espaço público em que o PBF atua, conclui-se que o PBF de 

fato, tem sido um programa de grande alcance e visibilidade em todo o país, atingindo 

milhões de famílias no Brasil inteiro, portanto colaborando na melhoria das condições 

de vida daquelas famílias beneficiárias do programa, principalmente na área da 
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alimentação. 

Logo, afirma-se que enquanto isso não ocorre, o PBF continuará sim atuando em 

prol da manutenção de um segmento de pobres e extremamente pobres inseridos em 

contexto de consumo marginal e da repetição do drama da pobreza. 
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CAPÍTULO XXVII 

RELAÇÃO ENTRE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA E O SUICÍDIO NO SEXO 

MASCULINO 
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RESUMO: 

O presente trabalho teve como proposta analisar e propiciar argumentos sobre o suicídio 

na atualidade e formas de prevenção, com recorte no sexo masculino. Para tal 

utilizamos como ferramenta de pesquisa a realização de um levantamento bibliográfico, 

através de reconhecimento e leitura de autores de referência a essa temática. Iniciamos 

da descrição da questão do suicídio até chegarmos às intervenções possíveis no campo 

da saúde pública. As informações levantadas nos permitiram compreender que apesar 

dos impulsos e avanços já realizados pela saúde pública em relação à prevenção do 

comportamento suicida, tal procedimento ainda é lento frente ao grande número de 

suicídio no Brasil, representando um sério desafio a saúde pública de nosso país. Assim, 

existe a urgência de construção de políticas públicas de atenção ao suicídio, uma vez 

que este número vem crescendo progressivamente, o que aponta a necessidade de 

medidas de cuidado a esse público. Existe no Brasil, o Plano Nacional de Prevenção do 

Suicídio, que busca contemplar todas as intervenções científicas comprovadamente 

efetivas e que respeitem as boas práticas dos profissionais das áreas da saúde e social. O 

que significa um grande avanço para o nosso sistema de saúde e, ao mesmo tempo, um 

dos primeiros passos de uma longa caminhada.  

PALAVRAS-CHAVE: Suicídio. Prevenção. Estratégias de intervenção. 

 

INTRODUÇÃO 

A saúde masculina nos últimos anos vem sendo pauta de estudos em nível 

nacional e internacional. O sistema de saúde brasileiro está investindo cada vez mais em 

estratégias de atenção à saúde dos homens, por meio da consolidação de políticas 

públicas e expansão das mesmas neste âmbito. O investimento em políticas e programas 

direcionados aos homens decorre do aumento da morbimortalidade que acomete essa 

população. 
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Dessa forma, em 2009, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), sendo uma estratégia inicial a saúde 

desta população, propondo qualificar a saúde masculina na perspectiva de linhas de 

cuidado que resguardem a integralidade da atenção, objetivando de forma geral: 

promover a melhoria das condições de saúde da população masculina do Brasil, 

contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e mortalidade dessa 

população, através do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a 

facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde (BRASIL, 

2009, p. 31). 

Dentre os agravos de saúde trazidos pela política, destaca-se aqui às causas 

externas, que incluem um conjunto de agravos, que pode ou não levar a óbito, no qual 

se incluem as causas ditas acidentais e as causas intencionais (OMS, 2000). Entre as 

causas intencionais, encontram-se o suicídio e suas tentativas. No Brasil, a PNAISH 

destaca o suicídio em homens como sendo a terceira causa de óbitos do sexo masculino 

por causas externas, com um percentual de 7,4%, atrás dos homicídios, 40,3%, e dos 

acidentes de transporte, 30,0 %, e de 22,3% por outras causas (BRASIL, 2009).  

O suicídio é caracterizado por ser uma emergência psiquiátrica, definido pela 

CID-10 (X-60 a X-84) como um óbito derivado de “lesões autoprovocadas 

intencionalmente” por diversos métodos (OMS, 2000). Relaciona-se etiologicamente 

com uma gama de fatores, que vão desde os de natureza sociológica, econômica, 

política, religiosa, cultural, passando pelos psicológicos e psicopatológicos, até os 

genéticos e biológicos (ROY, 1999). 

Para Kaplan et al. (2002), o suicídio representa a tentativa de resolução de um 

problema ou crise que está causando intenso sofrimento, associado a necessidades não 

satisfeitas, sentimentos de desesperança e desamparo, conflitos entre a sobrevivência e 

estresse insuportável, estreitamento das alternativas e busca pela fuga, em que o suicida 

apresenta sinais de angústia. As atitudes suicidas com intenção de morte, sem levar ao 

óbito são denominadas tentativas de suicídio, e caracterizam como sendo os atos 

intencionais de autoagressão, sem resultar em morte (BRASIL, 2010).  

Os índices de suicídio em alguns países como a China, a Suíça, a França e nos 

Estados Unidos estão em torno de 16/100.000 habitantes (h) (CATALDO et al., 2003). 
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No Brasil, as taxas epidemiológicas são menores, em torno de 4,5/100.000h (BRASIL, 

2006 b). No entanto, cabe destacar que existe uma disparidade nos estados brasileiros ao 

que se refere aos óbitos por suicídio. O estado do Rio Grande do Sul (RS), por exemplo, 

possui um dos maiores índices de suicídios efetuados no Brasil, cerca de 10,7/100.000 

h. A cidade de Santa Maria (RS) apresenta em torno de 13,3/100.000h casos de suicídio 

(BRASIL, 2011). 

Segundo os dados epidemiológicos citados, o Brasil se encontra em níveis 

inferiores a países como a França e os Estados Unidos, no ranking de suicídio, porém, 

os índices brasileiros têm aumentado se tornando um problema de saúde pública 

bastante preocupante. 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), as diferenças nas 

taxas de suicídio entre os diversos países pode ser advindo da falta de uniformidade nos 

procedimentos de notificação, considerando que as diferenças dos índices refletiriam 

variações da incidência do fenômeno somente se os mesmos métodos e regras para 

verificar se uma morte ocorreu ou não por suicídio fossem aplicados em todos os países. 

Além disso, alguns países em desenvolvimento enfrentam o viés da subnotificação 

(WHO, 2000). 

O abuso de substâncias é a segunda causa mais comum de suicídio depois dos 

transtornos de humor. Tanto o abuso crônico de substâncias, bem como o abuso de 

substâncias aguda está associada a um risco aumentado de suicídio. Isso é atribuído 

aos efeitos intoxicantes e desinibidor de muitas substâncias psicoativas, quando 

combinado com o sofrimento pessoal, como o luto o risco de suicídio é muito maior. 

Mais de 50% dos suicídios estão relacionados ao álcool ou drogas. Até 25% dos 

toxicodependentes e alcoólicos cometem suicídio. Em adolescentes, o número é maior 

com álcool ou abuso de drogas, que desempenha um papel em até 70% dos suicídios. 

Por esse motivo se recomenda que todos os toxicodependentes ou alcoólicos sejam 

investigados por pensamentos suicidas, devido ao elevado risco de suicídio. 

Dessa forma, diante da problemática apresentada, que se refere ao aumento da 

ocorrência tanto do suicídio quanto do uso de drogas pelo sexo masculino, este trabalho 

tem como objetivo identificar a relação existente entre estes dois problemas sociais, os 

fatores condicionantes, as estratégias políticas para seu enfrentamento e a atuação do 
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Assistente Social para efetivação destas intervenções. 

Tal investigação é de extrema relevância para o Serviço de Saúde, visto que 

poderá contribuir para a compreensão dos fatores envolvidos na tentativa de suicídio por 

usuários de drogas, direcionando, assim, as ações dos profissionais envolvidos no 

cuidado e acolhimento do usuário e de sua família. Isto possibilitará uma atenção mais 

efetiva e humanizada de forma que se chegue na raiz do problema, evitando-se a 

concretização do ato – o suicídio, e possivelmente o tratamento do uso de drogas. 

 

METODOLOGIA 

A necessidade de estudar o fenômeno complexo do suicídio e suas tentativas, 

bem como, a relação desta ação suicida com o uso de álcool e outras drogas, dirigiu-me 

para a realização de uma pesquisa qualitativa de revisão bibliográfica, tendo como 

caminho metodológico o levantamento bibliográfico, análise e interpretação dos textos, 

seleção do material analisado, construção e redação do presente trabalho, utilizando o 

acervo de artigos dispostos na base de dados Scielo–Scientific Electronic Library 

Online, a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), site do Ministério da Saúde. 

A pesquisa qualitativa se penetra no universo dos conceitos, dos motivos, das 

absorções, das crenças, dos valores e dos comportamentos. Esse conjunto de fenômenos 

humanos é entendido como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não 

só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir 

da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes (MINAYO, 2010). Essa 

abordagem propõe buscar a “relação da qualidade dos fatos e fenômenos, bem como 

encontrar na parte a compreensão e a relação com o todo; a interioridade e exterioridade 

como constitutivas dos fenômenos” (MINAYO, 2007, p. 24).   

Dessa forma, a escolha metodológica exprime “fundamento teórico pertinente”, 

além de conceder “desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos dos referentes 

grupos particulares, propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de 

novos conceitos e categorias durante a investigação” (MINAYO, 2010, p. 57).  

Assim, objetivou-se assimilar por meio deste estudo a incidência de suicídio por 

dependentes químicos na Bahia, a relação existente entre o suicídio e o uso de drogas e 
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a contribuição do Assistente Social no processo de detecção e prevenção do suicídio, 

não só no contexto individual da ação, mas também num mundo de relações com os 

outros e tem por isso um significado intersubjetivo, contextualizado no mundo social.   

 

CONCRETIZAÇÃO DO ATO SUICIDA ASSOCIADO AO USO DE DROGAS 

“O suicídio caracteriza-se como uma violência auto infligida e um ato decidido, 

iniciado e levado até o fim por uma pessoa com total conhecimento ou expectativa de 

um resultado fatal” (OMS, 2002). Configura uma situação complexa, com múltiplos 

fatores associados, que mudam de acordo com a cultura, o momento histórico e o grupo 

social, sendo considerado um tema tabu em muitas sociedades (MENEGHEL, 2004). 

Dentre os fatores associados é possível elencar: distúrbios cognitivos ou 

emocionais, histórico familiar de doença psiquiátrica, antecedente pessoal de episódio 

psicótico breve, antecedente de abuso físico ou psíquico durante a infância e ideação 

suicida prévia (MENEGHEL, 2004). 

Para tanto, observa-se na literatura que dos fatores disparadores do ato suicida, o 

uso de substâncias psicoativas é o mais encontrado, e neste caso o sexo masculino 

continua sendo o mais afetado, pois a taxa de mortalidade por suicídio no Brasil é 

estimada em 4,1 por 100 mil para população total: para o sexo masculino, a taxa fica em 

torno de 6,6 por 100 mil; e em 1,8 por 100mil para o sexo feminino (WHO, 2000). 

A associação entre uso o indevido de substâncias psicoativas e comportamento 

violento, agressão física, sexual ou comportamento suicida, ainda é escasso na literatura 

(TREZZA et al, 2000), sendo o uso abusivo de substâncias um fator de risco importante 

para o comportamento suicida. Porém, estudo publicado pelo Centro para Controle e 

Prevenção de Doenças (2006) aponta presença de teores elevados de álcool em 

33,3%dos indivíduos vítimas de suicídio, sendo relevado o diagnóstico psiquiátrico 

prévio.  

Dado importante a se considerar, diz respeito ao percentual elevado de etilista no 

Brasil, pois cerca de 11,2% da população brasileira é dependente de álcool, e o número 

de pessoas que faz uso nocivo do álcool, mas não atinge um padrão de dependência é 

ainda maior. 
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Dentre as diferentes substâncias, Tondo et al (1999) chamam a atenção para 

aquelas estatisticamente relacionadas ao comportamento suicida: múltiplas drogas, 

álcool, heroína, cocaína, tabaco. 

Assim, nota-se que o uso de substâncias psicoativas pode ser um elemento 

disparador para a concretização do ato suicida, e embora o suicídio tenha ocorrido com 

maior incidência em indivíduos do sexo masculino, a influência do uso de uso de drogas 

nesta ação não se restringe apenas a este sexo. 

Dessa forma, faz-se necessária a adoção de medidas governamentais para o 

enfrentamento de tal problema, que como cita Haqui (2008), “O suicídio é um fato 

social, de repercussões subjetivasse se caracteriza como um importante problema de 

saúde pública”. 

 

POLÍTICAS NACIONAIS DE ENFRENTAMENTO DA PROBLEMÁTICA 

O suicídio é uma questão social agregado a causas diversas, sendo estudado por 

diversas áreas do conhecimento que visam gerar subsídios teóricos para compreender 

este evento sociocultural auto devastador. A análise dos impactos negativos do suicídio 

na sociedade, os preconceitos formados sobre este assunto e os casos de 

suicídio\tentativa atendidos no setor saúde tem caucionado uma visão mais assídua para 

as situações de autodestruição neste contexto. No decorrer dos anos, no Brasil, os 

índices de suicídio vêm crescendo em várias populações, se mostrando mais incidente 

na população masculina, como já descrito em tópicos anteriores. 

Ao longo dos últimos anos o homem tornou-se pauta de discussões nos variados 

contextos de saúde. Isso acontece por conta da sua vulnerabilidade e exposição aos 

riscos de adoecimento e morte, que vêm sendo evidenciado pelos serviços de saúde e 

ratificado pelos achados epidemiológicos.  A Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem (PNAISH), criada em 2009, revelou-se como um aparato de registro e 

informação do setor saúde a respeito dos diversos danos que vem acometendo a 

população masculina, tendo ação estratégica na atenção aos riscos de causas externas. 

Assim, a prevenção do suicídio é verificada nesta política. 

Enquanto a PNAISH, criada em 2009, possui ação abrangente, englobando 
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demais riscos à saúde e vida da população masculina, em 2006 já havia sido criada no 

Brasil estratégias direcionadas a prevenção do suicídio, as Diretrizes Nacionais de 

Prevenção ao Suicídio, por meio da Portaria Nº 1.876, de 14 de agosto de 2006, que 

permite através do artigo 2º: 

I - desenvolver estratégias de promoção de qualidade de vida, de educação, de 

proteção e de recuperação da saúde e de prevenção de danos; II - desenvolver 

estratégias de informação, de comunicação e de sensibilização da sociedade de que o 

suicídio é um problema de saúde pública que pode ser prevenido; III -organização de 

linhas de cuidados integrais (promoção, prevenção, tratamento e recuperação) em todos 

os níveis de atenção, garantindo o acesso às diferentes modalidades terapêuticas; IV - 

identificar a prevalência dos determinantes e condicionantes do suicídio e tentativas, 

assim como os fatores protetores e o desenvolvimento de ações intersetoriais de 

responsabilidade pública, sem excluir a responsabilidade de toda a sociedade [...] 

(BRASIL, 2006 a). 

Esta iniciativa do governo brasileiro encontra-se como um dispositivo positivo 

para a prevenção do suicídio no âmbito social. No entanto, os achados epidemiológicos 

destacam que os números de óbitos por esta causa vêm aumentando, ao invés de 

diminuir, atingindo diversas populações e faixas etárias, o que nos permite refletir sobre 

a implementação desta estratégia de prevenção no meio social e no setor da saúde. 

O Manual de Prevenção ao Suicídio, dirigido aos profissionais das equipes de 

saúde mental refere que os fatores considerados como de risco para o suicídio são os 

transtornos mentais; os aspectos sócio demográficos; psicológicos e as condições 

clínicas incapacitantes (BRASIL, 2006 b). Somam-se a isto, outros fatores que estão 

relacionados às situações de adição de drogas, eventos estressores, doenças terminais e 

depressão, além da história familiar, história pregressa do indivíduo, sexo e idade 

(MELEIRO et al., 2004). 

Um estudo realizado sobre o suicídio no Brasil revela que os homens têm 

efetuado mais suicídio do que as mulheres. Este destaca o Estado do RS com um 

número de mortes por 16suicídio mais elevado em indivíduos do sexo masculino do que 

do sexo feminino (MENEGHEL et al., 2004). A mortalidade por suicídio em mulheres 

jovens deste Estado é de 4,1/100.000h, já os óbitos masculinos são de 17,4/100.000 h 
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(BRASIL, 2011).  

Na perspectiva de gênero, em relação às mulheres, a menor ocorrência de 

suicídio tem sido atribuída à baixa prevalência de alcoolismo; à religiosidade; às 

atitudes flexíveis em relação às aptidões sociais e ao desempenho de papéis durante a 

vida (MENEGHEL et al., 2004). Além disso, as mulheres reconhecem precocemente 

sinais de risco para depressão, suicídio e doença mental, buscam ajuda em momentos de 

crise e participam nas redes de apoio social (STACK, 2000).  

Já o desempenho da masculinidade envolve comportamentos que predispõem ao 

suicídio, incluindo: competitividade, impulsividade e maior acesso a tecnologias letais e 

armas de fogo. A falência em cumprir os tradicionais papeis de gênero, que para o 

homem significa constituir o provedor econômico da família pode ser fator de estresse 

para os homens (MENEGHEL et al., 2004). Inseridos na cultura patriarcal, os homens 

são mais sensíveis a reveses econômicos como desemprego e empobrecimento e mais 

propensos ao suicídio (LEAL, 1992). 

Nesta linha de pensamento, as tentativas, bem como, os suicídios estão ligados a 

uma série de fatores de risco que devem ser levados em consideração por profissionais 

de saúde, equipes de ambulatórios e enfermarias, para que seja possível diagnosticar 

precocemente indivíduos que tenham ideação suicida, e acompanhar, de forma mais 

direta, aqueles que já tentaram o suicídio (BAPTISTA; BORGES, 2005). 

A tentativa de suicídio é um sinal de alarme, que revela a atuação de fenômenos 

psicossociais complexos afetando pessoas que vivem sob tensão e que expressa de 

modo agudo o seu padecimento. Sendo assim, tentativa de suicídio apenas nomeia um 

comportamento, o diagnóstico a ser feito, em cada caso, de ser situacional. Para os 

profissionais de enfermagem, que se ocupam desses pacientes, uma revisão de atitudes e 

temores em relação ao comportamento suicida pode facilitar o caminho para um bom 

contato interpessoal com o paciente e o estabelecimento do vínculo terapêutico 

(WERLANG; BOTEGA, 2004). 

Para a atenção ao suicídio, é necessária uma rede articulada entre os Serviços de 

Urgência e Emergência, que tem sido a porta de entrada para as tentativas de suicídio, 

os Serviços de Saúde Mental que apresentam um aporte profissional qualificado para 

atender comportamentos suicidas, e a Estratégia de Saúde da Família, com atenção junto 
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à família e ao indivíduo com comportamentos de autodestruição. 

 

CONTRIBUIÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO PROCESSO DE DETECÇÃO 

E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO 

O suicídio é rodeado pelo desconhecido, medo, preconceito, constrangedor e 

atitudes condenatórias, o que leva ao silêncio a respeito do problema. O ato consumado 

do suicídio ainda é visto como um problema individual, o que dificulta muito o seu 

entendimento como um problema social que afeta toda a coletividade. É necessário 

modificar essa visão para despertar e estimular a atuação de pessoas de diferentes 

setores da sociedade na sua atenção, prevenção e controle. 

Tal comportamento é expresso também dentro do serviço de saúde, visto que 

muitos profissionais não estão preparados para o acolhimento do usuário que tentou 

suicídio ou de sua família. Para tanto, é necessário que o profissional de saúde esteja 

qualificado para fornecer uma assistência efetiva para os indivíduos que já pensaram, 

ameaçaram e tentaram suicídio.   

É válido lembrar que todos os profissionais de saúde devem estar preparados 

para tais acontecimentos no exercício de sua profissão, porém, chama-se atenção aqui 

para o Assistente Social, que, na maioria dos serviços, é o primeiro a manter contato 

com o usuário e/ou família prevenindo o ato suicida ou buscando meios para reduzir os 

efeitos do mesmo, sendo concretizado ou não. 

Assim, os assistentes sociais têm importante papel na prevenção e controle do 

suicídio, já que trabalham na identificação, prevenção e encaminhamento para os 

serviços da rede que acolhem indivíduos em situações de vulnerabilidade social. 

A partir de 2004, com a Política Nacional de Assistência Social e, 

consequentemente, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), as ações da área 

passaram a ser desenvolvidas com base em fundamentos muito semelhantes aos do 

SUS, como a participação social e a territorialização, o que pode facilitar a integração 

dos assistentes sociais com os profissionais de saúde na rede de prevenção e controle do 

suicídio. 

As pessoas em situação de vulnerabilidade para o suicídio precisam de atenção 
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constante e tratamento psicológico adequado, de modo que não podem depender apenas 

de encaminhamentos e gestões formais, mais do que isso, necessitam de contato direto e 

da articulação dos profissionais capazes de ajudá-las. 

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) são a principal unidade 

da política de assistência social, têm base territorial e são responsáveis pelos serviços de 

proteção social básica para grupos entre duas mil e quinhentas a cinco mil famílias por 

ano. Os assistentes sociais que atuam nos CRAS podem se articularem com 

profissionais da Saúde da Família, dos CAPS e dos hospitais de emergência e demais 

integrantes da rede de prevenção e controle do suicídio, para identificar, acolher e 

encaminhar para tratamento as pessoas em situação de vulnerabilidade. 

No âmbito social existem várias situações de vulnerabilidade que tem relação 

com o suicídio, destacando-se a desagregação e violência familiar; crianças e 

adolescentes nas ruas, em abandono ou vítimas de abusos e maus tratos; idosos sem 

convivência familiar ou que sofrem abandono e maus tratos; e pessoas que fazem uso 

abusivo de álcool e/ou de outras drogas. Essas situações constituem um quadro de 

grande vulnerabilidade em função do desenvolvimento de depressão, desesperança, 

desamparo, desespero, que constituem os “4 D”, que ajudam a identificar as pessoas em 

situação de risco para o suicídio (BRASIL, 2006). 

Devido a sua rotina de trabalho e o contato constante com pessoas em situação 

de vulnerabilidade social e em relação ao suicídio, principalmente no CRAS, o 

assistente social possui sensibilidade para o problema e principalmente sua capacidade 

de se integrar à rede local de prevenção e controle pode ser decisiva para a identificação 

e o encaminhamento para tratamento dessas pessoas. 

Nos serviços de urgência e emergência dos hospitais públicos os assistentes 

sociais contribuem para o encaminhamento dos casos de tentativa de suicídio para a 

rede de prevenção e controle, assim como os familiares daqueles que suicidaram. 

Muitos casos de tentativa de suicídio nessas unidades deixam de ser notificados, e isso 

por falta de capacitação dos profissionais no sentido da compreensão da gravidade do 

problema e da necessidade de encaminhamento. 

Dessa forma, o assistente social tem contribuição marcante no processo de 

detecção de possíveis atos suicidas, prevenção e acolhimento do indivíduo e sua família. 
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Porém, assim como as demais profissões do campo da saúde, este profissional necessita, 

ainda, de maior capacitação para redução dos casos subnotificados e, principalmente, 

para maior eficiência de sua ação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O suicídio é um problema social complexo permeado por causas diversas, sendo 

investigado por áreas do conhecimento que buscam fornecer subsídios teóricos para 

compreender este fenômeno sociocultural autodestruitivo. A discussão dos impactos 

negativos do suicídio na sociedade, os tabus constituídos sobre este tema e os casos de 

tentativas de suicídio atendidos no setor saúde tem propiciado um olhar mais assíduo 

para as situações de autodestruição neste âmbito. 

No Brasil, no decorrer dos anos, os casos de suicídio vêm aumentando em 

diversas populações, algumas com mais casos, outras com um número menor, mas em 

sua maioria o homem é o principal envolvido. 

O homem ao longo dos últimos anos tornou-se pauta de debates nos diversos 

contextos de saúde. Isso ocorre devido à sua vulnerabilidade e exposição aos riscos de 

adoecimento e morte, que vêm sendo destacado pelos serviços de saúde e confirmado 

pelos achados epidemiológicos. 

A criação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

(PNAISH), de 2009 mostrou-se um dispositivo de registro e informação do setor saúde 

acerca dos diversos agravos que vem acometendo a população masculina. Dessa forma, 

a ênfase desta investigação aconteceu em torno dos agravos por causas externas 

intencionais, caracterizada pelas tentativas de suicídio, bem como as situações de uso de 

álcool e outras drogas.  

Os resultados apresentados elencaram os motivos típicos para a ação suicida 

realizada por este grupo social constituído por homens usuários de álcool e outras 

drogas, podendo servir como referência para ser abordado no âmbito dos serviços que 

acolhem esses homens.  

No entanto, antes de desenvolver qualquer ação de prevenção ao suicídio numa 

perspectiva de grupo de sujeitos vulneráveis ao suicídio é necessário rever as 
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concepções dos trabalhadores de saúde sobre o tema suicídio. 

Estamos inseridos num mundo social que condena o ato suicida, ao mesmo 

tempo em que parece esquecer de refletir sobre o seu papel e sua contribuição para 

reduzir os casos que são crescentes no Brasil. O suicídio é cercado pelo 

desconhecimento, medo, preconceito, incômodo e atitudes condenatórias, o que leva ao 

silêncio a respeito do problema. O ato consumado do suicídio ainda é visto como um 

problema individual, o que dificulta muito o seu entendimento como um problema 

social que afeta toda a coletividade. É necessário modificar essa visão para despertar e 

estimular a atuação de pessoas de diferentes setores da sociedade na sua atenção, 

prevenção e controle. 

Desde 2006, o Brasil tem buscado ações de proteção à vida por meio da criação 

de Diretrizes Nacionais de Prevenção ao Suicídio, Manuais e Guias de Prevenção ao 

Suicídio, porém, tais ações governamentais não têm implicado na prática social e 

profissional dos indivíduos envolvidos com o viver humano. Os casos de suicídio 

continuam crescendo em homens e mulheres e nas diversas faixas etárias da população. 

Para a atenção ao suicídio, é necessária uma rede articulada entre os Serviços de 

Urgência e Emergência, que tem sido a porta de entrada para as tentativas de suicídio, 

os Serviços de Saúde Mental que apresentam um aporte profissional qualificado para 

atender comportamentos suicidas, e a Estratégia de Saúde da Família, com atenção junto 

à família e ao indivíduo com comportamentos de autodestruição. Além dos serviços de 

saúde, o trabalho de atenção ao suicídio, segundo o manual de prevenção da Secretária 

da Saúde, deve ter uma abrangência intersetorial.  

A união destes setores junto à rede de profissionais de saúde fortalecerá a 

prevenção do suicídio e valorização do viver humano. Antes de ampliação de uma rede, 

é necessário o fortalecimento da atenção ao suicídio no âmbito da saúde. O profissional 

de saúde precisa 89estar qualificado para fornecer uma assistência efetiva e qualificada 

para os indivíduos que já pensaram, ameaçaram e tentaram suicídio.  

A intervenção por meio do contato e da escuta qualificada tem grandes 

possibilidades de êxito. Isso ocorre devido à ambiguidade dos sentimentos de morte da 

pessoa que idealiza o suicídio, porque ao mesmo tempo em que quer alcançar a morte, 

também quer viver. O predomínio do desejo de vida sobre o desejo de morte é o fator 
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que possibilita a prevenção do suicídio. É preciso saber trabalhar em equipe e intervir de 

forma humanizadora, subsidiando apoio integral ao usuário e a sua família. 

Nos serviços de saúde, os assistentes sociais têm papel importante neste 

processo, pois estes estão diretamente em contato com indivíduos, podendo observar 

riscos e atitudes que poderão levar ao suicídio do paciente que está sendo assistido 

durante o processo de cuidar. Além disso, o assistente poderá estimular o indivíduo a 

verbalizar o que o motiva a pensar a dar fim a sua vida, exercitando por meio de uma 

escuta qualificada o cuidado, buscando assim, subsídios para a atuação preventiva. 

Além da escuta e acompanhamento dos indivíduos com comportamento suicida 

é necessário que profissionais de saúde busquem repensar a maneira de abordar o 

assunto, pois este é carregado de mitos e tabus. É evidente que o tema não deve ser 

velado nos serviços de saúde, mas o mesmo pode ser trabalhado numa perspectiva de 

preservação e valorização da vida. 

Destaco a necessidade de ampliar as discussões sobre essa temática na formação 

do assistente social como futuro profissional a desenvolver uma prática assistencial 

considerando o homem no contexto do seu mundo da vida no sentido que possam ouvir 

as experiências e vivências dele. Para tanto, é possível desenvolver atividades que 

propiciem espaços de diálogo, trocas de experiências e concepções sobre saúde do 

homem e o fenômeno do suicídio. Também acreditamos na perspectiva da abordagem 

deste tema em todos os âmbitos da sociedade, destacando a necessidade de abordar 

questões de suicídio nos serviços de saúde, e utilizar a educação permanente; educação 

em saúde e/ou educação em serviço como elemento estratégico para o olhar da 

prevenção da vida nos diversos contextos e populações do mundo social. 

Acredita-se que esta pesquisa fornecerá subsídios para os profissionais de saúde 

em geral, bem como, para os profissionais do referido cenário, para que estes 

compreendam os motivos por que levam os indivíduos, em específico os homens, a 

tentar o suicídio. Com isto, poderão interpretar o que leva à ação e elaborar estratégias 

de atenção para este problema.  

O profissional de saúde poderá contribuir no desenvolvimento de ações para a 

promoção e prevenção da saúde e a valorização da vida. Preocupar-se com o suicídio é 

uma questão que necessita ser refletida pelos profissionais, principalmente os de saúde 
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mental, que algumas vezes, vivenciam ações de tentativas de suicídio em seus cenários 

de atuação. 
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CAPÍTULO XXVIII 

TERRITÓRIOS INCLUSIVOS E PRODUÇÃO DE CUIDADO NAS AÇÕES 

DEARTE/ARTE-EDUCAÇÃO DO PROJETO JAMAC/MÔNICA NADOR93 

Tarcila Lima da Costa94; Maria Christina de Souza Lima Rizzi95. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-28 

 

RESUMO: 

Este artigo tem como objetivo apresentar algumas reflexões acerca do projeto JAMAC, 

iniciativa da artista Mônica Nador, considerando suas ações de arte/arte-educação como 

territórios inclusivos e de produção de cuidado. Vale-se da intersecção entre diferentes 

áreas do saber (Arte e Saúde) para compreender e evidenciar a potência de tal projeto, 

propondo um diálogo entre a ideia central do mesmo e conceitos/autores que se 

entrelaçam a ele, permanentemente. Assim, além dos conceitos de ‘territórios 

inclusivos’ e ‘produção de cuidado’, presentes no título do trabalho, são abordados no 

artigo a visão de processos de criação de Fayga Ostrower e a relação entre arte e vida, 

proposta por Celso Favaretto.  Emergem da reflexão sobre o trabalho do JAMAC os 

seguintes termos: acolhimento; singularidade; horizontalidade e ‘ampliação de abertura 

para a vida’.  

PALAVRAS-CHAVE: Arte. Arte-educação. Inclusão. Cuidado  

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea vem cada vez mais colocando em questão o que tem 

sido feito em relação às populações com maior grau de vulnerabilidade, em seus 

diferentes aspectos. A legislação vem sendo modificada paulatinamente, espaços de 

inclusões diversas (social, cultural, escolar...) têm sido reivindicados como campo de 

resistência e estudos teóricos, assim como iniciativas práticas vêm ganhando 

visibilidade. No entanto, indiscutivelmente, muito ainda há que ser feito para que se 

possa dizer que vivemos em uma sociedade que oferece igualdade de oportunidades a 

todas as pessoas, respeitando as diferentes características e necessidades dos indivíduos. 

 
93 Este artigo foi primeiramente apresentado no 27° Encontro das Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas, tendo sido posteriormente incorporadas ao texto algumas sugestões do grupo presente naquela 

apresentação.  

94 Professora Assistente Doutora na UNESP- Bauru, no Departamento de Artes e Representação Gráfica (DARG) da 

Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC). Doutorado em Ciências, com pesquisa na intersecção entre 
Arte, Educação e Saúde, investigando a percepção de estudantes de fonoaudiologia a partir de intervenção de 

arte/arte-educação (HRAC/USP - 2016). E-mail: t.costa@unesp.br. ID Lattes: 6511711381302753 

95 Doutorado em Artes pela Universidade de São Paulo (2000). Professora Sênior do Departamento de Artes 

Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e orientadora de mestrado e doutorado no 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais. ID Lattes: 0743565381235239. E-mail: rizzi.christina@gmail.com 

mailto:t.costa@unesp.br
mailto:rizzi.christina@gmail.com
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Além de reivindicações ou leis, é preciso um esforço para que o assunto pertença ao 

cotidiano dos pensamentos, que esteja inserido na lógica de produção de vida, 

confrontando velhos hábitos e propiciando que indivíduos se enxerguem como 

mobilizadores de suas capacidades de estar no mundo de forma mais plena e saudável.  

Bastasse uma fórmula para resolver os problemas do mundo e tudo estaria 

resolvido. Mas sabemos que não basta. Assim, sem pensar em ‘identificar uma fórmula 

que dá certo’, o presente trabalho se propõe a iniciar o desvelamento apenas da ponta de 

um véu... Busca compreender melhor uma iniciativa que se propõe a fazer parte desse 

movimento de confrontações com a parte mais dura da realidade a partir da oferta de 

territórios onde se pulsa e move a vida com a roda da arte.  Assim, o presente trabalho 

apresenta algumas reflexões acerca do projeto JAMAC, iniciativa da artista Mônica 

Nador, considerando suas ações de arte/arte-educação como territórios inclusivos e de 

produção de cuidado. Para tanto, buscou-se identificar termos (conceitos) que 

expressassem alguns elementos constitutivos do projeto (JAMAC/Mônica Nador- 

Figura 1). 

Figura 1: Fachada do projeto JAMAC 

 
Fonte: http://jamac.org.br/quem-somos 

 

A expressão ‘territórios inclusivos e produção de cuidado’, presente no título do 

trabalho, refere-se a um grande espaço que tem sido paulatinamente ocupado por 

artistas e arte-educadores, que, em suas ações tendem a incluir pessoas com 

características de diferentes formas de vulnerabilidade. E aqui, importa lembrar que não 

estamos tratando apenas de vulnerabilidade econômico-social, apenas, ainda que esse 

elemento tenha importância significativa, mas falamos de qualquer aspecto pelo qual 

uma pessoa se sinta frágil ou vulnerável, incluindo questões de saúde mental, emocional 

ou outros fatores. Esses elementos, que talvez seja mais sensato chamarmos de aspectos 

http://jamac.org.br/quem-somos
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de fragilidade, aos quais nenhum de nós está isento da possibilidade de vivenciar, mas 

que não são plenamente aceitos quando apresentados à sociedade. Tais ações de artistas 

e arte-educadores voltados à pluralidade, tendem a alcançar como consequência alguma 

mudança benéfica na relação do indivíduo com o seu ‘estar no mundo’, e assim 

possibilitar o fortalecimento de sua identidade, lhe ampliando a capacidade de 

resistência e de sentimento de ‘vida’ diante do mundo.  

 

TERRITÓRIOS INCLUSIVOS 

O que estamos aqui chamando de território inclusivo? Poderia ser um campo 

existencial agregador? A apresentação que mais se aproxima daquilo que aqui estou 

nomeando como território inclusivo, aberto à pluralidade, encontra-se na descrição do 

coletivo Radio Nikósia (Barcelona/ Espanha), um espaço mantido predominantemente 

por pessoas em sofrimento mental que agrega diferentes tipos de oficinas e iniciativas, 

incluindo uma rádio, oficina de pintura, música, yoga, entre outros. A descrição de seus 

trabalhos (RADIO NIKOSIA, 2020) apresenta a seguinte elaboração:  

nada mais nada menos que situações de encontro e construção 

compartilhada postas a partir de uma predisposição sensível ao 

intersubjetivo, na encruzilhada do próprio e do comum a partir de um 

cuidado honesto com a subjetividade do outro. Aqui, a produção 

simbólica de cada um é tão importante quanto a produção coletiva de 

significados e interações (RADIO NIKOSIA, 2020). 

Aquilo que nos interessa na citação anterior, de forma primordial - dentre tantas 

outras- está exposto nas expressões “predisposição sensível ao intersubjetivo” e 

“cuidado honesto com a subjetividade do outro”. Ambas nos remetem à noção de 

acolhimento, essencial para inclusão. A palavra inclusão, assim como o termo 

vulnerabilidade (aqui transmutado em ‘fragilidade’) é um termo muito abrangente e 

vem também recebendo diferentes complementos (social, cultural, das diversidades 

etc.). Todas essas nomenclaturas associadas à vulnerabilidade, por oposição, remetem à 

ideia de estar à margem daquilo que é vivenciado por uma boa parte da população, traz 

a ideia de exclusão, que, por sua vez, está associada a aspectos de fragilidade, seja esta 

uma questão econômico-social, de saúde mental, emocional ou outros aspectos. Pois o 

que uma sociedade faz com aquele indivíduo que não se apresenta como bem-sucedido, 

isento de fragilidades? Esconde! Na impossibilidade de esconder o indivíduo, são 
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escondidas as fragilidades! São excluídas as possibilidades de acesso, que exige olhar 

atento, elaborado e cuidadoso sobre as necessidades alheias. Não pretendemos discutir 

aqui, neste curto trabalho, as razões sociais dos campos de exclusão, historicamente 

delineados, da sua relação com os padrões socialmente aceitos e impulsionados. Mas 

pretendemos trazer a reflexão sobre caminhos que nos conduzam à construção de 

territórios subjetivos onde vicejam possibilidades de lidarmos com essas questões a 

partir da arte.  

Especificamente na área da educação e inclusão escolar a Declaração de 

Salamanca (2017, s/n), apresenta como características de população (no caso, crianças 

em idade escolar) mais vulneráveis, que deveriam ser foco de ações de inclusão: 

deficientes e superdotados, crianças de rua e que trabalham, crianças 

de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 

minorias linguísticas, étnicas ou culturais e, crianças de outros grupos 

desavantajados ou marginalizados. 

Ou seja, a própria definição de inclusão já se aproxima daquilo que de fato 

estamos tratando, no entanto, o uso comum e corriqueiro do termo não tem sido esse, o 

que faz com que algumas distorções sejam assumidas e a essência do termo seja 

desvirtuada, nos impelindo a acentuar o aspecto de que estamos tratando. Além da visão 

advinda da área da educação é possível abordar o assunto também a partir da ideia de 

inclusão social e cultural, sobre o que, falando sobre acessibilidade, Wilder (2009) diz:  

A importância da acessibilidade cultural para populações 

marginalizadas resulta do reconhecimento da cultura como valor para 

os setores desfavorecidos, a chave para o tema de identidade coletiva e 

autoestima (...). E, nesse sentido, a inclusão cultural é considerada 

como acesso a uma visão pluralista da cultura e das artes. 

Acessibilidade cultural objetivando a formação de capital cultural 

valioso na construção das identidades... (WILDER, 2009, p. 25). 

É necessário que haja o reconhecimento da cultura como valor para que possa 

vir a se tornar acessível e, portanto, incluir, sendo vista como direito de todos, e com 

sua potencialidade na formação (e reafirmação) de identidade. A autora menciona ainda 

que em programas a serem elaborados para grupos com "autoimagem desvalorizada, 

com baixa autoestima, na qual persiste a imagem de periférico” (WILDER, 2009, p 27) 

será necessário que se resgate a percepção de seus valores, contribuindo para o 

desenvolvimento da conscientização de questões relativas à sua identidade. Ainda sobre 

essa questão Puccetti (2013) também menciona: 
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Criar formas desencadeia um processo complexo que integra a 

dimensão sensível e a dimensão racional. Criar é organizar o sensível 

e o racional. Ao criar, todos nós, deficientes ou não, estabelecemos 

relações e associações significativas internas e com o outro, com a 

realidade, firmando e fortalecendo nosso papel e nossa identidade. 

(PUCCETTI ,2013, p. 146). 

Mais uma vez a ideia de identidade é mencionada em sua relação com 

possibilidades de criar. O reconhecimento de si mesmo como ser com capacidade de 

criar, de organizar, associar, relacionar, propicia que as pessoas se sintam de alguma 

forma incluídas, pertencentes, o que por sua vez, nos possibilita pensar na ideia de 

produção de cuidado. 

 

PRODUÇÃO DE CUIDADO 

Produção de cuidado é uma terminologia bastante utilizada na área da saúde e é 

comumente confundida pelo senso comum com a concepção do verbo ‘cuidar’ ou com a 

expressão ‘tomar cuidado’. A expressão produção de cuidado em saúde, ou apenas 

produção de cuidado, está relacionada com as ações necessárias para produzir aquilo a 

que se denomina saúde em uma pessoa. Por sua vez, a Organização Mundial de Saúde 

define saúde como “o estado de perfeito bem-estar físico, mental e social, e não somente 

a ausência de enfermidade ou invalidez” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 

2017). Esse conceito tem sido debatido, considerando a dificuldade de estabelecer o que 

seria ‘perfeito bem-estar’, mas de alguma maneira representa avanços no que diz 

respeito a não considerar apenas o binômio saúde/doença. Alguns autores (MALTA E 

MERHY, 2010 e CECCIM E MERHY, 2009) propõem que as formas de produzir saúde 

são o ponto central da discussão, para além do conceito de saúde. Também ampliando a 

discussão, Akerman (2008) menciona que a saúde está diretamente relacionada com as 

condições concretas de vida da população “que por sua vez resulta da ação política dos 

sujeitos sociais, que disputam recursos de várias ordens (financeiros, políticos, 

institucionais etc.)” (AKERMAN, 2008, p.41).  

Cecílio (2011) lembra a importância de pensar em saúde considerando as 

necessidades singulares, que modificam de acordo com a pessoa e com o momento. O 

autor coloca que a gestão do cuidado deve visar seu bem-estar, segurança e autonomia 

para seguir com uma vida produtiva e feliz (CECÍLIO, 2011, p. 589). Para seguir com 
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uma vida produtiva e feliz vários são os dispositivos que cada pessoa vai encontrar, ou 

ao menos buscar, e tais dispositivos vão considerar seus desejos e suas possibilidades de 

acessá-los. Um farto campo de possibilidades de produção de cuidado (visando a 

autonomia, o bem-estar de uma vida produtiva e feliz) pode ocorrer através da arte e de 

processos de criação, como nos diz Ostrower (1978): 

Criar não representa um relaxamento ou um esvaziamento pessoal, 

nem uma substituição imaginativa da realidade; criar representa uma 

intensificação do viver, um vivenciar-se no fazer; e, em vez de 

substituir a realidade, é a realidade; é uma realidade nova que adquire 

dimensões novas pelo fato de nos articularmos, em nós e perante nós 

mesmos, em níveis de consciência mais elevados e mais complexos. 

Somos, nós, a realidade nova. Daí o sentimento do essencial e 

necessário no criar, o sentimento de um crescimento interior, em que 

ampliamos em nossa abertura para a vida. (OSTROWER, 1978, p.28) 

A ideia de reconhecer a si mesmo como criador, com abertura para a vida, pode 

ser um belo percurso de compreensão de si, de organização da percepção da realidade e 

expressão dessa percepção. Assim, o território da arte além de poder ter como um de 

seus papéis a formação e fortalecimento da identidade como mencionado por Puccetti 

(2013), também se apresenta, segundo os conceitos de Ostrower (1978), como profícuo 

campo potencializador da produção de cuidado (cuidado de si e cuidado do outro). 

 

TERRITÓRIOS INCLUSIVOS E PRODUÇÃO DE CUIDADO NAS AÇÕES DE 

ARTE/ARTE-EDUCAÇÃO DO JAMAC/MÔNICA NADOR  

 

Figura 2: Mônica Nador no JAMAC 

 

Fonte: http://jamac.org.br/quem-somos 

 

A artista Mônica Nador (Figura 2), nasceu em Ribeirão Preto em 1955, formou-
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se pela Faculdade de Artes Plásticas da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap- 

SP) em 1983. A artista menciona (NADOR, 2017) que durante 20 anos, apresentou 

quadro de bulimia. Encontrou um caminho para lidar com suas questões pessoais, 

propondo-se a modificar o formato de sua relação com a arte. Já inserida no circuito do 

mercado de arte, decidiu deixar as telas por um período e ir para os muros. Esse foi o 

começo do que viria a se tornar um projeto maior, o Jardim Miriam Arte Clube – 

JAMAC. Local para onde a artista se mudou e vive até os dias de hoje, onde ocorrem 

oficinas de stencil sobre paredes e tecidos (além de outros, como cinema digital), e onde 

promove o que chama de ‘espaço de liberdade’, para ‘cada um poder ser o que é’. A 

artista, reconhecida no mercado de arte, trabalha ali com o conceito de Autoria 

Compartilhada. A obra se faz no processo, por meio de ação de arte-educação 

inicialmente (quando os participantes aprendem a trabalhar com stencil) e, ao final, na 

produção artística com o stencil sobre muros do bairro ou tecidos, onde a autoria não é 

apenas da artista e nem apenas dos participantes, mas, como diz o nome, compartilhada. 

Nas palavras de Célio Turino (2013): 

Uma artista do circuito das artes, da arte chamada de Arte, da arte dos 

museus, salões e galerias, junta-se aos grafiteiros, artistas de periferia, 

jovens ativistas, músicos, pintores, dançarinos de rua. Arte da 

quebrada, dos muros e das calçadas. Militantes sindicais, clubes de 

mães, agentes da comunidade. A arte que se faz nas greves, nos salões 

paroquiais e assembleias populares. Água, asfalto, escola, creche e 

posto de saúde. O direito à moradia, a um canto que seja abrigo. Cada 

qual à sua maneira, procurando transcender. Encontraram-se e 

entenderam-se em um clube de arte. As três partes. Ativistas do 

movimento social, comunidade e artistas. Artistas, artistas, artistas 

(TURINO, 2013) 

Uma das ideias que permeiam o olhar de Mônica Nador sobre o JAMAC é a da 

relação entre arte e vida. A artista menciona (NADOR, 2017) que o pesquisador e 

professor de filosofia, Celso Favaretto, em uma palestra para o JAMAC comentou sobre 

as mudanças ocorridas no espaço destinado às artes com a Revolução Industrial, que até 

então estava inserida no cotidiano das pessoas. Nesse sentido, o próprio Favaretto 

coloca:  

(...) na busca de novos rumos da sensibilidade contemporânea (...) a 

atividade artística desloca o acento das obras para a produção de 

acontecimentos, ações, experiências, objetos (...) liberando uma 

significação básica: a reinvenção da arte é condição para que ela possa 

intervir na transformação radical do homem e do mundo. Assim 

fazendo, estaria realizando e ultrapassando as categorias de arte, 
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tornadas categorias de vida, seja pela estetização do cotidiano, seja 

pela recriação da arte como vida (Favaretto apud Silva e Imbrizzi, 

2013, p.8) 

A relação entre arte, vida e produção de cuidado também é perceptível na 

história da artista. Em um primeiro momento é possível identificar que houve a 

produção de cuidado na dimensão individual (cuidado de si) quando a artista buscou 

mudanças em sua relação com arte para melhorar sua maneira de ‘levar a vida’, Na fala 

da artista (NADOR, 2017): “eu acho mesmo que o meu trabalho tem pra mim uma 

função meditativa” e “eu acho que eu consegui ficar saudável”. Ou seja, a busca pelo 

estar saudável é algo reconhecido pela artista e para ela isso ocorre por meio de sua 

ideia do pertencimento da arte ao espaço cotidiano, na relação com o outro, no encontro 

de suas potencialidades, no reconhecimento da singularidade possível de ser exercitada 

por cada um ali presente, no fomento da autonomia criativa e por fim, na realização 

conjunta da arte. E assim, identifica-se a segunda ideia de cuidado (cuidado do outro), 

que emerge nas ações propiciadas aos participantes do JAMAC (Figura 3), 

considerando como produção de ‘aberturas para a ampliação de vida’. 

 

Figura 3:  Mônica Nador no JAMAC 

 

Fonte: http://jamac.org.br/quem-somos 

 

Essas reflexões nos apontam que alguns outros conceitos além de ‘território 

inclusivos’ e ‘produção de cuidado’ permeiam as propostas de arte/arte-educação do 

JAMAC/Mônica Nador. É possível observar em suas propostas as ideias de: 

Acolhimento: compreendido aqui como a capacidade de receber e acolher sem 

restrições aos participantes, voltando-se à pluralidade, escutando de forma sensível suas 
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necessidades e desejos. O JAMAC/ Mônica Nador se propõe a estar receptivo a todo 

aquele que demonstrar o desejo de estar ali, sem restrição e sem diferença na forma de 

atenção, em suas próprias palavras (NADOR, 2017): “Receber todo mundo com muito 

amor, que é por isso que eu estou aqui”. 

Singularidade: compreendida aqui como o fomento da expressão individual, 

promovendo que cada pessoa possa se manifestar livremente por meio da arte, 

respeitando e valorizando suas características individuais que incluem suas diferenças e 

evidenciam o fortalecimento de uma identidade.  

Horizontalidade: diminuição do caráter hierárquico das relações, que inclui o 

conceito de Autoria Compartilhada. O JAMAC tem de fato em Mônica Nador uma 

figura de apoio central, no entanto, as ações ocorrem de forma a propiciar o máximo de 

participação e autonomia aos envolvidos, não evidenciando hierarquia.  

‘Ampliação de abertura para a vida’: esta expressão oriunda do conceito de 

Ostrower (1978) evidencia-se como pressuposto do ato criativo, como ‘intensificação 

do viver’. A proposta da utilização de stencil busca fazer com que as pessoas procurem 

em suas vidas aquilo que vão representar no stencil, que se desconectem de imagens 

midiáticas e busquem em seu cotidiano. Assim vincula o pensamento dos participantes a 

um olhar mais apurado sobre si mesmos e sobre aquilo que os circunda. Ao exercitarem 

o fazer artístico em si mesmo, passam por momentos de escolha de cor, de composição, 

considerando sobreposições e encaixes entre uma figura e outra, e tudo o mais que 

envolve a produção artística ou processo criativo, retornando ao conceito de Ostrower 

(1978). Além disso, nas palavras da própria Mônica Nador: “Arte serve pra gente criar 

vida, sociabilidade, redes de convivência” (NADOR, 2018) 

Parece-nos que tais conceitos funcionam interligados, ou melhor, entrelaçados 

numa trama onde todos esses fatores participam com igual importância, incluindo o 

encontro entre as pessoas e assim, propiciando um espaço de liberdade de manifestação, 

que por sua vez pode acionar uma melhora da percepção de si e da vida nos envolvidos.  

Favaretto (2011, p. 106) ao comentar sobre Hélio Oiticica, considera que no 

trabalho deste artista o ato criador não cabe somente ao artista, mas também ao público, 

que propõe o diálogo que ocorre  
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entre a obra de arte e o mundo exterior, decifrando e interpretando 

suas qualidades intrínsecas e, desta forma, acrescenta sua contribuição 

ao ato criador. Esse entre é índice de indeterminação, espaço 

contingente onde nasce toda relação, assim implicando o processo de 

transvaloração da arte, de modo que o que resulta não é mais nem a 

arte nem a vida empiricamente vivida, as vivências, mas outra coisa, 

talvez um além-da-arte. 

No caso do JAMAC/Mônica Nador, público e artista se misturam, se fundem e a 

transvaloração da arte ocorre no múltiplo. O território inclusivo amplia seu significado e 

sua potência e a produção de cuidado alcança meandros delicados, só possíveis em raros 

momentos. Considerando o JAMAC/Mônica Nador como um território inclusivo e de 

produção de cuidado, que aciona elementos significativos (acolhimento, singularidade, 

horizontalidade, ‘ampliação de abertura para a vida’) o projeto funciona como 

catalisador da potência de vida e quem sabe, pode ser considerado como já disse 

Favaretto sobre o trabalho de Oiticica, “um além-da-arte”.  
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CAPÍTULO XXIX 

UM VÍRUS DEMOCRÁTICO E UMA POLÍTICA NEOLIBERAL 

PANDÊMICA: PERSPECTIVAS DE UMA SOCIEDADE EM REFÚGIO 

Bruno Gabriel Gomes Cardoso96 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.15-29 

 

RESUMO: 

O presente texto aborda e transborda de algumas reflexões sobre a realidade política, e 

as controvérsias da vivência do neoliberalismo diante da pandemia que cauciona uma 

situação instável na relação do convívio social e econômico da classe trabalhadora. 

Trata-se de um artigo social e de revisão de bibliografia, que tem como intuito refletir 

criticamente sobre a atual atmosfera política em sua totalidade, assim como a 

configuração das relações liberais neste contexto capitalista, diante de sua crise 

pandêmica. São apresentados alguns devaneios e compreensões significativas para uma 

reformulação antropocêntrica, ou seja, vendo o ser humano como centralidade da 

disfunção. E, por fim, a constituição de um pensamento mais libertador, acertado no 

desenvolvimento das classes que trabalham e que sustentam a realidade do burguês e do 

capitalista, reestruturando seus direitos e dignidade, não como contingenciamento da 

vida, mas como prática inerrante da revolução da classe trabalhadora, pois esta não se 

fixa, mas se movimenta diante das necessidades. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Política neoliberal. Classe trabalhadora. Pandemia. Refúgio 

 

 

INTRODUÇÃO 

A iluminação humana está e sempre estará à sombra das reflexões diante da 

realidade e a sua voz estará atentamente nas razões humanas, ou seja, dá força para se 

pensar na vida. Por isso esse artigo apresenta características reflexivas, traçando 

devaneios sobre todo o contexto social que estamos vivendo. Sendo assim, se baseia nas 

reflexões bibliográficas de alguns pensadores, que refletem as ações humanas através 

dos tempos. 

Pensar a polarização política neoliberal é pensar no ataque em que a mesma fere 
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CRIANÇAS E O CHÃO DO MUNDO! – e-mail: edu.humanistaformativo@gmail.com 
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os direitos das políticas humanas, no sentido de que é a sociedade que precisa tomar as 

rédeas em questão e expressar o contentamento ou não, das atitudes tomadas pelos 

governantes. E assim poder se pensar em práticas libertadoras, que provoquem as 

mudanças atitudinais de nós mesmos. 

Então, as presentes palavras - que compilando formam os textos a seguir -, nos 

levam ao raciocínio humano e à possível Práxis. Em sua voz suave, o artigo busca não 

calar, mas dar outras vozes ao contexto social, sobre a perspectiva de que realmente 

demanda a problematização, olhando então para a realidade e assim permitindo que a 

compreensão se estenda, não com uma única voz, mas com diversas. 

 

PRIMEIRAS IMPRESSÕES DO VÍRUS À ATITUDE POLÍTICA 

Um vírus97 que se estabeleceu por meados de fevereiro de 2020 tem adquirido 

um espaço especial em nossas vidas e esse lugar é nada mais e nada menos que: “o 

medo”. O medo de adquirir gratuitamente, involuntariamente e talvez fatalmente o 

destino do qual todos um dia terão a mesma finitude, mas tentam tardar com a ciência. 

A morte amedronta tanto quanto o vírus, pois põe em xeque nossa fragilidade humana. 

Quantos vírus circulam diariamente, quantas resfriados, quantas doenças contagiosas e 

até doenças sexualmente transmissíveis nos rodeiam, mas causam menos medo que o 

Covid-19. É simples notar que a ciência, em sua plenitude, faz diferença na vida 

humana, pois ela é imprescindível, porque faz parte de tudo e está em tudo, sempre 

dando clareza e soluções possíveis, em termos de doença que limita a nossa existência, 

por isso a ciência precisar ser cada vez mais valorizada e respeitada. 

No entanto, quando o vírus põe e expõe nas nossas vidas, nossa reles 

mortalidade, demonstra o quanto a ciência em sua supremacia nos causa efeitos e 

condições de tranquilidade. No início do contágio pudemos ver a incerteza de um vírus, 

pequenino, mas com sua majestade e beleza, causando diversos sintomas, diversas 

insuficiências físicas e até mesmo levando à fatalidade e à possível ação de extermínio 

de uma espécie, a espécie humana. Deixo aqui bem nítido que não uso de uma filosofia 

dramática, mas de uma reflexão importantíssima, na qual uma pessoa, um ser vivo, é o 

 
97 O vírus que está sendo expresso neste artigo, é o responsável pela paralisação do mundo, pela grande pandemia 

mundial, conhecido como “Covid-19”. Ataca principalmente pessoas com problemas respiratórios e demais 
fragilidades físicas, levando a óbito.  
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todo de nosso universo, é único! É uma espécie que não existirá mais. Enfatizo como 

exemplo: João98 foi infectado, João é homem negro, sonha em ser pai de família, um 

homem trabalhador. Porém, adoeceu, teve problemas pulmonares e veio a óbito, logo, 

se extinguiu toda a raça genética possível que João poderia constituir. Uma vida é uma 

vida! Repito, é a totalidade de uma espécie em existência. 

As primeiras impressões possíveis seria que o vírus é racista, xenofóbico, 

lgbtfóbico, tem aversão a idosos, é segregacionista socialmente, porque escolhe pobres e 

presidiários(as), e até mesmo ateístas. Porém, há uma controvérsia enorme, pois ele, o 

vírus, também contagia brancos, burgueses, héteros, os politicamente corretos e até 

mesmo os religiosos. Há uma grande e demasiada objeção, porque existem causas, 

feitos e condições diversas a esses dois grupos: o grupo “A”99 vamos ver uma 

demarcação talvez das pessoas com alta vulnerabilidade, fragilidade física, emocional, 

financeira e estrutural para se manter diante dessa realidade. Já no outro grupo, "B100"; 

teremos condições mais favoráveis do privilégio financeiro, pelo status social em que 

ocupa e principalmente por ter disponíveis recursos de capital para obter os melhores 

hospitais, com equipamentos extremamente novos e de ótima qualidade. Essa 

diferenciação não garante nada, precisamos ter nitidamente essa compreensão, mas 

novamente recito que isso estabelece causa, pois demarca a relação dualista entre as 

vidas e as condições que cada grupo terá, efeitos que mostram a proporção de quanto 

vale uma vida, de quanto vale uma espécie e de quanto nós somos humanos em 

processo e precisamos imediatamente responder com maturidade suficiente as 

demandas, até mesmo para fazer escolhas, do tipo de quem vive ou não. As condições 

demonstram as distinções sociais. 

É preciso esperar, não no sentido de esperançar, de que algo bom ou ruim vai 

acontecer, mas, esperar no sentido de aguardar, pois essa é a única ação que podemos 

ter, deixar a realidade acontecer como ela “É”. De certa forma, a política no que diz 

respeito a quem administra a polis101, a população, ou seja, nem mesmo com 

administração bem sucedida por aqueles que falam em nome da política, pode fazer algo 

para mudar a realidade que é. As primeiras impressões e que ainda permanecem em 

 
98 Nome figurativo 

99 Grupo A: LGBTQIA+, Negros, Mulheres, Estrangeiros e Ateus.  

100  Grupo B: Os privilegiados, brancos, héteros, religiosos etc. 
101 Polis, em grego, cidade. 
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algumas circunstâncias são de congelamento, pois a política está à espera da resposta da 

ciência, e a ciência está em estudo da realidade viral, pandêmica e pânica. E a população 

dessa política tem de sobreviver, pois precisa corresponder às necessidades únicas de 

cada vida, de cada demanda familiar. Nada está fora, tudo está dentro, tudo é alvo de 

cuidado e reflexão. É preciso respeitar o vírus, uma vez que ele induz obrigatoriamente 

as pessoas a respeitarem suas vidas. 

 

POLÍTICA PARTIDÁRIA EM CENA: ATUAÇÃO NEOLIBERAL 

Nos é necessário pensar numa política total, o que pressupõe que todos e todas 

somos uma parcela real da política em qualquer lugar e de qualquer forma, uma política 

viva. No título anterior, o intuito foi de demostrar um pouco dessa totalidade que somos 

em ação e em realidades diferentes. Mas, o que nos debruça a refletirmos é qual o real 

sentido das políticas em cena, em atuação legislativa e orientativa socialmente. Para 

isso, é necessário contextualizar a partir da obra de Paulo Freire e Adriano Nogueira 

com o título “O que fazer”, já que esse título por si só já tem muito o que dialogar 

conosco, mas vamos mesmo pensar o que diz FREIRE em resposta a NOGUEIRA 

(2019): 

“se a sociedade é feita de política e políticos e não existe espaço 

nenhum para dizermos publicamente nosso ponto de vista é porque o 

que é público foi engolido pelo que é “politicamente correto”; então 

nós, sem-terra, somos incorretos.” (FREIRE & NOGUEIRA, ed. 13ª, 

2019, p. 23). 

Temos aqui dois pontos a serem analisados e contextualizados junto a nossa 

realidade atual, o primeiro é de podermos dizer o que pensamos e sentimos diante ao 

que nos afeta socialmente e conjuntamente, ou seja, devemos expressar o nosso olhar 

sobre a vida em conjunto. Os dias vividos politicamente com a Covid-19 têm nos 

mostrado o quão falhos são nossos sistemas de fala e escuta. As redes sociais têm 

causado efeitos fortes e pressões extremamente importantes e visualmente demostrado 

uma sociedade dividida. De um lado, lutam os comerciantes grandes e pequenos para 

retomada e reabertura dos estabelecimentos. De outro lado os pesquisadores, 

professores e outros militantes políticos com a defesa do fechamento dos comércios 

para que haja pleno isolamento de quarentena, e também os operários e operárias que 

necessitam assegurar sua renda, mas para garantir seu emprego, respondem às 
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necessidades da classe dominante e empregatícia, quebrando a quarentena e tendo que 

assumir o papel de dicotômico, pois mesmo que sejam a favor do isolamento, não 

podem realizá-lo, pois, ou perdem seus empregos, ou mantêm-se trabalhando e 

atendendo as demandas do capital. 

O segundo ponto é que o politicamente correto a ser feito descaracteriza 

socialmente a vida, pois se é necessário que se faça isolamento, precisa-se de meios e 

condições para que possa ser vivido esse isolamento, sem perdas, sem fome e sem 

miséria. São muitas informações, muitas falas, muitas ideias e muitas atitudes 

diferentes, pouco escutadas e refletidas. Quando afirmo que existe um sistema de fala e 

escuta falho, é porque não se escuta quem precisa ser escutado, e não dão voz a quem 

precisa falar e assim atendemos não a classe minoritária, e sim a majoritária burguesa. 

A claridade política do neoliberalismo vem com força, pois cada regime de seus 

estados e municípios são inteiramente liderados por uma bancada de capitalistas 

interessados no trabalho e manipulados pelos seus comerciantes. A voz é dada há 

séculos para aqueles e aquelas que pagam e pagam bem. Atrás disso vem o disfarce da 

empresa, que se não trabalhar será obrigada a fechar. Em pleno desenvolvimento 

tecnológico não existe mais o fechamento de lojas, talvez o fechamento físico, mas a 

possível expansão virtual e permanência nas redes e nos sites garante a sobrevivência do 

estabelecimento, sem contar os aplicativos que apoiam e oferecem ajudas 

administrativas sobre ideias para a empresa. A própria Uber102 tem como caráter 

normativo expandir e equalizar o trabalho, seja de forma empresarial ou autônoma. 

Exemplo mais objetivo é que essa empresa não só faz deslocamento de pessoas, como 

também entrega comida, e na sua última atualização entrega mercadoria, um 

desenvolvimento tecnológico e positivamente agregativo, pois não só otimiza o tempo, 

mas corrobora para uma expansão de mercado humano. Obviamente que diante da 

situação que estamos vivendo, nós não podemos pôr em risco a vida humana, por isso é 

importante que existam métodos de prevenção e cuidado, principalmente para aqueles 

que já estão automaticamente na zona de risco e grupo de risco103.  

Sendo assim, as tecnologias nunca estiveram tão fortes e interligadas conosco, 

 
102 É uma empresa multinacional americana, prestadora de serviços eletrônicos na área do transporte privado urbano, 

através de um aplicativo de transporte que permite a busca por motoristas baseada na localização. 

103 Grupo de Risco: Portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, asma e indivíduos acima de 60 
anos são os mais propensos a ter complicações e morrer de Covid-19.  
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nunca foi tão importante ouvir a classe operária que tanto sofre e, portanto, é crucial que 

se rompa essa política neoliberal (capitalista) do mercado, dos empresários, dos patrões 

que mantêm praticamente em cárcere suas domésticas, não abrindo mão delas. Se as 

dispensam, elas não recebem salários, mas essas mesmas mulheres precisam abandonar 

seus poucos luxos e deixar de estarem com a família para atenderem a demanda do 

burguês.  

O contingenciamento dos bens políticos seria e talvez é a melhor saída, a perda 

de alguns benefícios necessários. Não enumerarei todos, pois é desumano olharmos para 

isso, mas quem sabe o auxílio terno, auxílio moradia, auxílio gasolina, auxílio de 

viagem possa ser cancelados e mantidos apenas os básicos, como todo indivíduo 

operário vive, com o basicamente necessário. Assim, não se precisaria viver com uma 

ajuda tão pequena e miserável de seiscentos reais104, podendo dobrar se for mãe chefe 

de família, sem contar que são para apenas pessoas autônomas. Era preciso que um 

contabilista colocasse no papel o quanto custa um leite, um arroz, água e luz para uma 

família média de três a quatro pessoas, para que assim pudéssemos enxergar que mil e 

duzentos reais ainda seria muito pouco para um ser humano, ou melhor, para que um 

brasileiro sobrevivesse diante da pandemia, ou até mesmo fora dela. 

A dignidade humana sempre foi um acervo em falta das faculdades mentais da 

política liberal, pois logo pensam se não pela única razão, que o proletariado vive pelo 

trabalho, pois sem trabalho não se consome o básico e não se vive. É como um jogo de 

sobrevivência, é trabalhando que se sobrevive e vive aquele que trabalha mais, segundo 

HARVEY (2013): 

“[...] é evidente que o trabalhador, durante toda sua vida, não é senão 

força de trabalho, razão pela qual todo o seu tempo disponível é, por 

natureza e por direito, tempo de trabalho, que pertence, portanto, à 

autovalorização do capital [isto é, a produção de mais-valor]. Tempo 

para a formação humana, para o desenvolvimento intelectual, para o 

cumprimento de funções sociais, para relações sociais, para o livre 

jogo das forças vitais físicas e intelectuais, mesmo o tempo livre do 

domingo [...] é pura futilidade! Mas em seu impulso cego e 

desmedido, sua voracidade de lobisomem por mais trabalho, o capital 

transgride não apenas os limites morais da jornada de trabalho, mas 

também seus limites puramente físicos. Ele usurpa o tempo para o 

 
104 É a medida provisória de auxílio emergencial mensal no valor de R$ 600,00 a trabalhadores informais, 

microempreendedores individuais, contribuintes individuais da Previdência Social e desempregados. O auxílio pode 

atender até dois membros da mesma família, chegando a R$ 1.200,00, e será repassado aos cidadãos pelos bancos 
públicos federais. 
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crescimento, o desenvolvimento e a manutenção saudável do corpo. 

Rouba o tempo requerido para o consumo de ar puro e de luz solar. 

Avança sobre o horário das refeições e o incorpora, sempre que 

possível, ao processo de produção” (MARX apud HARVEY, 2013, p. 

143-144). 

Quando Harvey fala sobre todos os aspectos de lazeres como futilidade, mensura 

a ideia capitalista de ser, traçando senão a hipótese de que quanto mais se trabalha mais 

dinheiro se tem. Porém, o que temos visto é que trabalhamos cada vez mais, com 

salários equivalentemente menores do que valeriam nossa mão de obra, se não menos e 

raramente reajustáveis. 

Afirmando aquilo que Marx disse, FROMM (1970) elucida: 

“A crítica central feita por Marx ao capitalismo [...] é a perversão do 

trabalho, convertendo-o em trabalho forçado, alienado, sem sentido – 

por conseguinte, a transformação do homem em uma “monstruosidade 

aleijada”. [...] O tema central de Marx é a transformação do trabalho 

alienado e desprovido de significado em trabalho produtivo e livre, e 

não a melhor paga do trabalho alienado por um capitalismo privado ou 

por um capitalismo de Estado “abstrato” (FROMM, 1970, p. 48-49). 

Não em outras palavras, mas nessas mesmo, o homem capitalista está sendo 

consumido e alienado pelo próprio capital, pelas próprias mazelas da exploração da mão 

calejada do trabalhador. Afirmaria sem medo, se tivesse vivo Sr. Marx, refletiria que: a 

robustez do homem privou a si de si mesmo e do mundo, sujeitando a extração da 

política neoliberal que só o consome. 

A política na sua politicagem, na ação social, tem demonstrado promessas de 

salvações falhas, a ideia de que “nos salvaremos do Covid-19, realizando isolamento 

social” demostra uma falha sistêmica, pois não permite o isolamento total e obrigatório, 

segundo a lei 13.979105, de 02/2020 no art. 1º e principalmente o 3º diz que: “Para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus, poderão106 ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas [...]”. Pois 

bem, cabe a cada realidade estadual fazer a sua política de proteção, mas a lei maior, 

que é a da União, demostra inconsistência, pois como grifada a palavra nesse parágrafo, 

a lei permite que as pessoas, os governadores e gestores públicos façam ou não 

acontecer essa medida de isolamento. Podemos compreender como comum essa 

 
105 Se encontra no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Publicado em: 07/02/2020 | Edição: 27 | Seção: 1 | Página: 1 

Órgão: Atos do Poder Legislativo. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-

fevereiro-de-2020-242078735 
106 Grifo do autor do artigo. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735
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flexibilidade das leis em suas totalidades, mas o que está aqui demarcado é a 

sobrevivência humana, e diante de uma realidade pandêmica de vida ou morte, o 

“poderão” e a subjetividade não pode ser dado, pois é obrigação da nação preservar e 

cuidar, zelar pela vida alheia e garantir dignidade. Prevalecer a vida, pois todas 

importam.  

Importar, ou dar importância, ou até mesmo “importanciar107”. Sei que essa 

última palavra entre aspas não existe, mas uso da licença poética para dar norte à 

importância que damos às demandas da vida social, pessoal e política. Importanciar dá, 

nesse momento, duas possíveis reflexões, a primeira de importar, levar algo de algum 

lugar para o outro, e a segunda, a importância é dar valor de algo trazido, dar valor de 

algo que realmente faz sentido para si. Entretanto, importanciar é dar o real valor ao que 

queremos apreciar sobre o outro e como queremos. Essa palavrinha ajuda a finalizar 

essa compreensão: fechamos, no dia 08 de agosto de 2020 no Brasil, mais de 100 mil 

óbitos pelo Covid-19 e dessas milhares de pessoas 3,3% foram de condições letais, 

deixando mais óbvio que essas não tiveram a chance de tentar resistir pela sua 

sobrevivência. Por isso reafirmo que a palavra “PODERÃO”, por mais justa que se faça 

dentro do âmbito democrático, pelo qual vivemos, caucionou junto à lei 13.979 uma 

ação de não preocupação. É nesses momentos e tempos que precisamos de uma palavra 

mais afirmativa, como “DEVERÃO” todos e todas fazerem isolamento e garantir para 

que as mesmas não sofram com a falta de salários e outras possíveis necessidades 

básicas, principalmente não sejam ultrajadas pelas garras do neoliberalismo, que visa 

somente o lucro e não aquilo que conhecemos de necessário para a vida do ser humano. 

 

UMA SOCIEDADE EM REFÚGIO 

A sociedade sempre esteve à mercê das necessidades da fuga, de tempos em 

tempos fugir da peste, da miséria e da fome, até mesmo de tempos imemoriáveis ou não 

desvendados ainda. Na construção histórica da sociedade, sempre precisou-se andar 

contra as maldades que rodeiam a vida do ser humano, pelas atitudes do próprio ser 

humano, segundo o livro das escrituras sagradas, a Bíblia (que é um dos livros mais 

impressos e vendidos do mundo), diz em ÊXODO, capítulo 14, versículo 21 ao 28, que: 

 
107 Importanciar é usado como licença poética para criar um novo significado de valores, não igual a outras palavras, 
mas esta palavra ter seu próprio valor de sentido. 
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“21: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante a noite inteira o 

SENHOR fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, fazendo 

recuar o mar transformando-o em terra seca. As águas se dividiram 

22: e os Israelitas entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as 

águas se formavam em uma muralha a direta e a outra a esquerda 

deles. 23: Os egípcios e puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos 

do Faraó, carros e cavaleiros os seguiram mar adentro. 24: Na vigília 

da manhã, de cima da coluna de fogo e de nuvem, o SENHOR lançou 

um olhar sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. 25: Emperrou as 

rodas dos carros, de modo que só muito custo podiam avançar. Então 

os Egípcios disseram: “Vamos fugir de Israel, pôs o SENHOR 

combate a favor deles, contra nós”. 26: Mas o SENHOR disse a 

Moisés: “Estende a mão sobre o mar, e as águas voltaram contra os 

Egípcios, seus carros e cavaleiros”. 27: Moisés estendeu a mão sobre 

o mar e, ao romper da manhã, o mar voltou ao estado normal, 

enquanto os Egípcios enquanto egípcios em fugas corriam encontro 

das águas. Assim o SENHOR lançou os Egípcios ao meio do mar. 28: 

As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todos os exércitos 

do Faraó, que tinham entrado no mar em perseguição a Israel. Não 

escapou um só.” (BÍBLIA, ed. 18º, 2017, p. 84) 

A reflexão aqui não será de cunho religioso, mas na perspectiva de uma 

sociedade constituída antropologicamente pela Bíblica, que narra um recorte das origens 

da civilização, e nessa origem mostra um povo que foge das mãos do Faraó pela 

escravidão de uma tipologia, sendo assim os Israelitas. A história narrada no livro de 

ÊXODO nos conta que a classe ultrajada foge, ou seja, está em busca de refúgio, de um 

lugar prometido, dito pelo seu líder. Politicamente entendendo que a ação de Moisés foi 

de um pró líder, pois mostra que ele responde as demandas de Deus, o líder maior, e que 

ao chegar do outro lado eles terão um lugar talvez bom ou não, dependendo das mãos de 

seu novo Líder. A história se detém na medida da fuga, da necessidade de se refugiar, 

pois não estava dando mais certo, ou a política da escravidão não estava contemplando 

esse povo e, logo, para se revoltar contra o incômodo, o povo precisou da fúria do líder 

e da coragem do pró líder, para avançar em frente com ou sem medo, pois do contrário 

se paralisariam e continuariam servindo as demandas do poder dominador. 

A vida tem seu meandros, querendo ou não existem caminhos a serem 

percorridos, nós homens e mulheres, seres racionais e irracionais temos uma 

característica muito típica e única de tudo aquilo que vive: que tudo que se move, um 

dia finda, um dia acaba, um dia morre. A ciência tem lutado contra a morte para alguns, 

e para outros tem equalizado/melhorado a longevidade, tanto para o que é matéria, para 

o que é matéria viva como nós, seres humanos. Essa luta, ou melhor, essa busca pela 
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longevidade temos visto como fuga do envelhecimento, refugiando-se na juventude que 

não é permanente. Afirmando essa característica humana, do medo de que tudo acaba, 

sempre fugindo e refugiando-se para lugares mais tranquilos, buscando o oásis, a paz 

supérflua. 

  A perspectiva de uma sociedade em refúgio é a de que após tudo isso, tudo vai 

ficar bem, e esse é oásis, é o status da rede social que queremos colocar no final de tarde 

do domingo “ESTÁ TUDO BEM!”, pois não há nada de errado e ruim acontecendo, o 

que quero dizer aqui é que vejamos a realidade como ela É! E essa é, foram 100.447108 

mortes por Covid-19, pois nenhuma ação ainda foi tão forte que privou a sociedade da 

contaminação, ou cientificamente equivalente que encontrou a cura ou até mesmo a 

prevenção, mas o questionamento continua: “o que fazemos, o que faremos até a 

distribuição de uma cura ou/e vacina como prevenção do Covid-19? Sobreviveremos 

com a realidade que estamos vivendo, aceitando e respeitando a existência desse vírus, 

simplesmente fugindo e buscando refúgio nos nossos lares?” 

Essas serão sempre as dualidades totalmente difíceis de uma só compreensão: o 

vírus (e os futuros vírus) será sempre fatal para alguém até que seja sanada a dúvida e 

encontrada a cura; a democracia deverá ser estendida e exigida para todos, e aos que 

manuseiam essa democracia, é importante criar dialéticas que se relacionem com os que 

ainda não foram alcançados por ela. E a política sempre será a espada que opera, que se 

centrará, de um lado a quem manipula e de outro a quem é afetado. Dependo da 

capacidade de pensar e repensar políticas, é importante conformar-se que há 

possibilidades de sairmos felizes no final do dia obrigatório de eleições, ou de 

aceitarmos que não somos a totalidade do mundo, mas somos uma totalidade neste 

mundo, e as vezes as forças são somadas ao contrário das que emanamos. 

Uma sociedade em refúgio é uma sociedade em busca de algo e algo bom e 

melhor para si, que transforme e permita mudar o meio, Fiori no prefácio do livro 

“Pedagogia do Oprimido” de Freire (1987) nos convida à reflexão dizendo o seguinte 

trecho: 

A intersubjetividade, em que as consciências se enfrentam, dialetizam-

se, promovem-se, é a tessitura última do processo histórico de 

 
108 Números de mortos pelo Covid-19, no Brasil inteiro até a data de 08/08/2020 18:30. Disponível em: 
https://covid.saude.gov.br/ 
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humanização. Está nas origens da “hominização e anuncia as 

exigências últimas da humanização. Reencontrar-se como sujeito e 

liberar-se, é todo o sentido do compromisso histórico. Já a 

antropologia sugere que a “práxis”, se humana e humanizadora, é a 

“prática da liberdade. (FREIRE, Ed. 17º, 1987, p. 11) 

Fiori ajuda compreender que, para a promoção da humanização, existe um atrito 

interno de reflexão para se abrir um espaço de diálogo e compreensão das realidades 

humanas vividas. A palavra humanizar, segundo o dicionário Aurélio, é se tornar mais 

humano, porém, como se torna mais humano? Refletindo e se chocando com os atritos 

diversos e como Fiori mesmo vai dizer, se reencontrar consigo mesmo para poder se 

libertar da fuga incessante que o capital demanda, pois quem não se submete ao 

consumo desenfreado isola-se, quem não atende as demandas do empregador fica sem 

trabalho e morre de fome, quem não se cuida acaba por vítima de um vírus e quem se 

cuida demais, ou melhor, fica em isolamento pleno, acaba sem emprego, sem 

rentabilidade e com fome.  

O que se sugere é a reflexão da realidade com o percurso a se seguir, é pensar 

em quais as melhores tomadas a serem feitas, quais os necessários refúgios e quando 

exatamente precisa-se fugir. Diante do que Sartre (1998) explana, devaneia que: “com 

efeito, sou um existente que aprende sua liberdade através de seus atos; mas sou 

também um existente cuja existência individual e única temporaliza-se como liberdade 

[...]” (SARTRE, 1998, p. 542/543). Pois bem, essa prática de liberdade, é uma prática 

de não mais se deter ao comando, ou seja,  não se carecer, não precisar responder as 

exigências da burguesia, mas como Sartre ajuda a completar o pensamento: “Assim, 

minha liberdade está perpetuamente em questão em meu ser; não se trata de uma 

qualidade sobreposta ou uma propriedade de minha natureza; é bem precisamente a 

textura de meu ser...” (SARTRE, 1998, p. 542/543). 

A prática libertadora é uma ação de dependência das nossas reflexões e atitudes; 

pois ela leva-nos a causas e condições que refletem novamente nas nossas vidas: como 

ação e reflexão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Existe algo que nós somos incapazes, ou melhor, deveríamos ser incapazes de 
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provocar que é a nossa própria liberdade, pois ela já deveria se encontrar em plenitude, 

mas enquanto esta não é real e concreta, exige-se que todos procurem o real e único 

questionamento que perdura por todo tempo: qual o sentido da vida. 

 Propôs-se aqui uma reflexão conjunta de onde estamos e como estamos 

observando essa realidade pandêmica às bases da filosofia que compreendo como lógica 

aristotélica109, em busca de qual verdade? Não absoluta, porém a real, que lida com o 

que é próprio do humano, é o que é. O que o vírus causou foi simplesmente a retirada 

para fora de todo o acervo maldoso mantido pela política neoliberal, das más 

administrações públicas, das péssimas minutas de lei e até mesmo do ilusório 

democrático. 

Assim com concluo a reflexão, não afirmando, mas compreendendo por agora 

que há uma exatidão de que o surto pandêmico sempre há de afetar aqueles que estão 

nas mãos dos que se empobrecem do conhecimento científico, que creem nas falsas 

promessas, partindo da ideia que não há salvação (sem entrar no mérito da fé) para 

aquilo que não é erro, mas incertas ações políticas dominadas pelo conjunto do “não 

podemos parar de trabalhar”, atendendo sempre o mercado, atendendo sempre o 

capitalista, sendo ele o catalisador, aquele que aumenta e prejudica toda a saúde política. 

Assim, quem toma a atitude é o que desconhece a ciência, é o que se apega em “fake 

News” é aquele que tem o poder financeiro, e quem sofre é a classe trabalhadora que 

infelizmente obedece aos mandos do capital e da burguesia.  

Com isso, a prática de liberdade nos exige a dura e fiel missão de não 

corresponder aos desfechos do neoliberalista, por isso é importante compreender que o 

conflito do erro com a realidade ajuda a realizar a compreensão e nossa própria 

ressignificação. Como a própria antropologia sugere, é preciso entrar no seu “eu mais 

profundo”, o quanto vale uma (sua) vida. E nessas últimas palavras sugiro que 

pensemos nessa análise aqui obtida como uma introdução a sua reflexão própria de 

vislumbre do mundo e principalmente da sociedade que está a sua volta. 
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