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APRESENTAÇÃO

O CONEPEC é um evento científico regional interdisciplinar e, certamente, vem se 
tornando um dos mais relevantes na região do norte e nordeste do estado de Goiás. 
A partir da sua VIII edição, o evento deixou de ser de abrangência local e alcançou o 
status de regional, devido ao impacto de sua proposta de avaliar a relação da Univer-
sidade e a comunidade, no que diz respeito ao ensino, à pesquisa e a extensão e seu 
impacto em toda a região. 

O objetivo central do evento é fomentar reflexões sobre a construção do conheci-
mento no ambiente acadêmico e em sua permanente relação com a sociedade. Com 
o tema “Da Tradição à Invenção – Trocas de Saberes, Práticas, e Culturas”, o even-
to busca analisar as relações de inovação e tradição dentro das trocas realizadas  
entre comunidade acadêmica, e comunidade geral nas diversas áreas de conhecimen-
to, reconhecendo e valorizando ambas as contribuições para a compreensão da reali-
dade brasileira contemporânea.

Os efeitos desse congresso poderão ser sentidos tanto no ensino dos cursos de gradu-
ação, nos projetos de pesquisa, extensão e cultura da UFG Regional Goiás, através da 
inovação constante nos métodos de ensino, quanto no retorno em benefícios para a 
comunidade geral. 

O presente arquivo de anais é fruto da realização do IX Congresso De Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Cultura: Da Tradição à Invenção – Trocas de Saberes, Práticas, e Culturas 
(IX  CONEPEC)  que  se  realizou  de  forma  remota  devido  às  restrições  impostas  pela 
pan-demia do COVID-19, dos dias 12 a 14 de novembro de 2020, sob a condução da 
Uni- versidade  Federal  de  Goiás  -  UFG,  Regional  Goiás,  em parceria  com o  Instituto 
Federal de Goiás - IFG e a Universidade Estadual de Goiás - UEG.
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PROGRAMAÇÃO
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NOTA INTRODUTÓRIA

Apresentamos, a seguir, os Anais do IX CONEPEC – Congresso de Ensino, Pesquisa, Ex-
tensão e Cultura: Da tradição à invenção da Universidade Federal de Goiás Regional 
Goiás.

Os Anais, desenvolvidos em formato de arquivo digital (PDF), estão organizados em 
um único volume, separados em Eixos Temáticos que nortearam o IX CONEPEC. 

Os capítulos estão divididos de acordo com cada mesa temática e, dentro de cada 
capítulo, os trabalhos acadêmicos submetidos ao evento e aprovados pela comissão 
científica estão organizados, em ordem alfabética, pelo título.

A inserção dos textos não segue necessariamente a inclusão dos trabalhos sugerida 
na programação do evento, mas a indicação inicial dos autores no ato da submissão 
dos artigos e banners.

Finalmente, é preciso dizer que o conteúdo dos trabalhos expostos nos Anais do 
IX CONEPEC é de inteira responsabilidade dos autores – conteúdo do texto, uso de 
imagens e formatação. Já a revisão geral é de responsabilidade dos organizadores dos 
anais.
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RESUMO  

O IBGE define a regionalização do país e de seus estados e fornece, através dos censos e 
levantamentos multitemáticos, subsídios para a tomada de decisão no planejamento com vistas 
ao desenvolvimento regional. Desde o ano de 1989, o IBGE definia a divisão geográfica regional 
através de meso e microrregiões, dentre as quais se destacava, no contexto da cidade de Goiás, 
o pertencimento à microrregião do Rio Vermelho e à Mesorregião do Noroeste Goiano. A partir 
de 2017, o IBGE promoveu uma mudança na divisão regional, substituindo a antiga metodologia 
pelas regiões geográficas intermediárias e imediatas. Nesse novo paradigma, mais articulado a 
um entendimento da rede urbana do que a uma aproximação de condicionantes sócio 
geográficas específicas, como outrora, a cidade de Goiás passa a compor a região intermediária 
de Goiânia e a região imediata de Goiás-Itapuranga. Nesse cenário, propõe-se a questão: quais 
as oportunidades e desafios que a nova regionalização traz para o desenvolvimento da cidade 
de Goiás e região? Com o objetivo de a responder, a pesquisa lança mão de um estudo 
comparativo entre as duas metodologias de regionalização. Como resultados, tem-se que ao 
passo que a nova regionalização apresenta um potencial de integração dos municípios que 
compõem a antiga microrregião do Rio Vermelho à rede urbana de Goiânia, oferecendo 
oportunidades para a consecução de melhorias de ordem logística e infraestrutural, a nova 
regionalização pode trazer desafios no entendimento holístico e soluções sistêmicas de 
desenvolvimento social e salvaguarda ambiental, que se colocavam de modo mais evidente na 
antiga regionalização.   

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento regional é um dos principais compromissos pontuados no processo de 
redemocratização do Brasil ao final da década de 1980. Como disposto no Art.3º da Constituição 
Federal de 1988, constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 
“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (BRASIL, 
1988, s/p). As grandes regiões brasileiras – Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul – 
compõem a organização do Estado Brasileiro e a elas se associaram, agências de fomento ao 
desenvolvimento, como a SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e a 
SUDECO – Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste.  

“O planejamento como o único caminho para o desenvolvimento” (OLIVEIRA, 2020, s/p) 
conformava o ideal pontuado na criação dessas instituições, que marcavam a intervenção do 
Estado em grandes porções territoriais do país, com vistas a igualar as condições de 
desenvolvimento econômico, social e a garantia de inserção de novos modos de produção 
nessas áreas. No entanto, a desigualdade social é uma questão sistêmica no contexto brasileiro 
e que ganha ainda maiores desafios quando se encara as dimensões continentais do país e as 
assimetrias no desenvolvimento de seu interior.  

Nessa aproximação aos cenários que se pautam internamente às grandes regiões brasileiras e 
aos estados, importância fundamental tem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). A divisão regional é parte da missão institucional do IBGE e não serve somente à 
divulgação de dados estatísticos, mas oferece elementos de compreensão da organização do 
território nacional (IBGE, 1990) que se mostram imprescindíveis à atividade de planejamento.  

A divisão do território dos estados brasileiros em meso e microrregiões, foi instituída em 1989. 
Na esteira do fortalecimento dos processos democráticos no país, a composição da divisão 
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regional em meso e microrregiões, desenvolveu-se mediante amplo debate junto a geógrafos e 
técnicos, provenientes de diferentes instituições e com apreciação de delegados regionais do 
IBGE em todo o país, de modo a promover o intercâmbio de ideias e aproveitamento de 
sugestões por parte daqueles que conheciam as realidades regionais (IBGE, 1990). 

Para a definição das meso e microrregiões, o IBGE estabeleceu uma base conceitual sólida, 
pautada nos limites político-administrativos e nas unidades da federação. O enfoque primordial 
estava em uma compreensão de que o capitalismo atuava de modo a acentuar disparidades que 
se desenvolviam tanto no plano socioeconômico, quanto institucional. Para além dessa 
observação, também era notório que as condições naturais e as vantagens comparativas de cada 
localidade acabavam por se reverberar em uma estrutura, que àquela época, esboçava uma 
dualidade entre territórios agrários e outros mais afetos a processos de metropolização e 
desenvolvimento industrial (IBGE, 1990).  

Essas bases de leitura do território levaram a um modelo teórico-conceitual de divisão regional 
que partia da escala macro para a micro. As mesorregiões eram compreendidas como áreas 
individualizadas em uma unidade da federação que apresentavam modos de organização do 
espaço, pautados nos processos sociais de constituição do território, bem como em atributos de 
ordem geográfica e ambiental, além Da provisão de redes de comunicação e articulação entre 
as localidades. Essas eram três dimensões que atuavam no que se compreendia como 
identidade regional, “construída ao longo do tempo pela sociedade que ali se formou” (IBGE, 
1990).  

Em uma segunda escala de análise, estão as microrregiões, definidas como partes das 
mesorregiões, portanto formuladas diante dos mesmos critérios, mas dotadas de 
especificidades que as diferenciam. O entendimento, à época, era de que essas especificidades 
poderiam se referir aos modos de produção, pelas relações mais intensas entre determinadas 
localidades e pelas dinâmicas de distribuição, troca e consumo nas atividades urbanas e rurais 
(IBGE, 1990).  

O que se observa do paradigma de divisão regional estabelecido a partir de 1989, era uma base 
sólida para se pensar a tomada de decisão no planejamento urbano e regional, ancorada nas 
demandas específicas de desenvolvimento social, nos aspectos identitários das regiões e, ainda 
nesse sentido, nas vinculações ambientais e culturais que se desenvolviam no território e se 
expressavam nos modos de produção.  

Contudo, a partir do ano de 2017, o IBGE lançou mão de uma nova metodologia de divisão 
regional, sob o argumento de que após quase trinta anos da aplicação da metodologia de meso 
e microrregiões, o país apresentava um novo quadro regional atribuído a processos sociais, 
políticos e econômicos que se desenvolveram em território nacional desde a redemocratização 
(OLIVEIRA, 2017). Desse modo, o objetivo da nova divisão regional era atualizar as articulações 
desenvolvidas entre as cidades brasileiras em termos tanto de circulação de pessoas, como 
também de serviços e informações (OLIVEIRA, 2017).  

A nova metodologia se ancora, em maior grau, ao conceito de rede urbana, que é em síntese, a 
confluência de múltiplas redes geográficas que se colocam como base técnica ao 
entrelaçamento e ligações entre os lugares, de modo a viabilizar a circulação de pessoas, bens, 
serviços e informações (O´NEILL, 2010).  
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Há múltiplas potencialidades em se pensar a regionalização a partir da estruturação das redes 
urbanas, como compreender a hierarquia que se estabelece entre as localidades de um 
território, estimular o desenvolvimento de centros regionais de modo a ramificar a assistência 
e o acesso a políticas públicas básicas em áreas não contempladas, ou mesmo dispor de 
diagnósticos fidedignos à reversão de crescimentos anômalos de determinadas localidades. Mas 
à parte desses aspectos positivos, também não se pode relegar a segundo plano uma dimensão 
fundamental da caracterização da rede urbana brasileira, comentada por O’Neill (2010, p.261): 
a desigualdade, que se expressa, frequentemente, no desenvolvimento de poucas cidades que 
concentram cada vez mais renda, população e riqueza, enquanto permeiam o território nacional 
pequenos centros urbanos, em grande parte vinculados a atividades primárias e dotados de uma 
força de trabalho pouco qualificada. 

Tendo em vista essa perspectiva dual, propõe-se como questão orientadora a este trabalho 
inferir quais as oportunidades e os desafios colocados pelo novo modelo de regionalização 
proposto pelo IBGE às porções do território que ainda não vislumbraram oportunidades reais de 
desenvolvimento e mobilidade social. Com vistas a superar a análise teórica, busca-se 
desenvolver um estudo comparativo entre as duas metodologias – considerando seus aspectos 
fundantes – à luz de um objeto específico: a cidade de Goiás e região. 

Para tanto, o artigo é dividido em duas etapas de procedimentos metodológicos. Na primeira 
delas são recuperados os fundamentos que justificavam a divisão regional na ótica do paradigma 
das meso e microrregiões. De modo paralelo à exposição dos fatores motivadores, propõe-se a 
compreensão da divisão regional do estado de Goiás e, especialmente, os aspectos elementares 
que atuavam na definição da mesorregião do Noroeste Goiano e da microrregião do Rio 
Vermelho, que englobavam, de modo sobreposto, a cidade de Goiás. Como síntese dessa etapa 
está a identificação de aspectos estratégicos da divisão regional em meso e microrregiões à 
prática do planejamento com vistas ao desenvolvimento regional. Essa síntese também é 
promovida ao final da segunda etapa de pesquisa. De modo análogo, também se pontuam os 
fundamentos da nova metodologia de divisão regional, vigente desde 2017, aplicada ao estudo 
dos elementos que embasam a constituição da região intermediária de Goiânia e da região 
imediata de Goiás-Itapuranga, nas quais está inclusa a cidade de Goiás e região. A essa última 
dimensão de análise se segue a discussão que rememora tópicos fundamentais dos processos 
de divisão regional propostos pelo IBGE desde 1989 e direciona a boas práticas de leitura 
territorial no compromisso com um planejamento que garanta o princípio da redução das 
desigualdades regionais no Brasil.  

 

O ESTADO DE GOIÁS EM MESO E MICRORREGIÕES 

De 1989 a 2017, o estado de Goiás tinha a sua divisão territorial caracterizada pela presença de 
cinco grandes mesorregiões, como pode ser observado na Figura 1. Essas mesorregiões 
assumiam a designação de acordo com sua situação geográfica, trava-se nesse sentido do Leste, 
Norte, Noroeste, Centro e Sul goianos.  

As mesorregiões, conforme já mencionado na introdução deste trabalho, eram definidas por 
uma congregação de municípios em uma área geográfica que apresentava, internamente, 
similaridades econômicas e sociais. Três critérios eram mais amplamente avaliados: as 
características sociais do território, a geografia e a articulação espacial entre os municípios. 
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Dentre os procedimentos operacionais da definição das mesorregiões estavam: a) o estudo dos 
processos sociais e das condicionantes do quadro natural e b) o estudo da articulação espacial 
(IBGE, 1990, p.9).  

No estudo dos processos sociais, face a natureza do território, a equipe técnica do IBGE se valia 
de uma análise bibliográfica de textos sobre a história social do povoamento e estudos 
geográficos da região, bem como de uma extensa análise cartográfica. Mais além, o instrumental 
para o estudo da articulação espacial envolvia a análise de cartogramas sobre a área de 
influência dos centros metropolitanos e regionais, bem como a análise de mapas rodoviários e 
fluxogramas de transporte (IBGE, 1990, p.9).  

Quando se compara a delimitação das mesorregiões do estado de Goiás com as informações 
dispostas no mapa hipsométrico, que representa a variação de altitude no território – a título 
do que se dispõe na Figura 1 – observa-se que a variável ambiental possui grande influência 
nessa modalidade de divisão regional de Goiás.  

     
Figura 1: Comparação entre a divisão em mesorregiões do estado de Goiás e mapa hipsométrico do território.              

Fonte-a: divisão em mesorregiões adaptada de Instituto Mauro Borges, 2018 
Fonte-b: mapa hipsométrico extraído de Infoescola, 2011 

Tomando por exemplo o Noroeste Goiano, destacado na Figura 1, tem-se que grande parte da 
delimitação do território se desenvolve em função da variação altimétrica e de uma condição de 
isolamento que tanto se atribui à sequência de serras que delimitam a região em relação ao Sul 
e ao Centro Goiano, como também às especificidades ambientais que se colocam no Norte 
Goiano, em termos altimétricos e de disposição de massas d’água.  

Evidentemente, a altimetria e a circunvizinhança de serras determinam em muito as 
características de solo e clima, que acabam por direcionar tanto os processos produtivos como 
a própria ocupação do espaço urbano e rural da região como um todo. Mais além, o Noroeste 
Goiano tem por característica exclusiva ter toda a extensão de sua divisa oeste determinada por 
um agente limítrofe natural: o Rio Araguaia. Na porção da divisa, pertencente ao estado do Mato 
Grosso, como ainda é possível observar no mapa hipsométrico da Figura 1, tem-se uma extensa 
área alagável que impossibilita o assentamento humano. Todas essas variáveis, tomadas em 
conjunto e atuantes na definição da delimitação do Noroeste Goiano, elucidam não só 
especificidades acerca do território, como também adversidades a serem consideradas no seu 
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processo de desenvolvimento. Existe um isolamento natural dessa região do estado que acaba 
por repercutir em similaridades, do ponto de vista da caracterização da articulação espacial, que 
endossam a abrangência da mesorregião. Dentre os aspectos que podem ser destacados como 
em comum nos municípios da região estão: a pouca participação nos índices de exportação do 
estado de Goiás, a pouca comunicação que os municípios do território tem como um todo com 
a capital e, em função das dificuldades de conexão por infraestrutura rodoviária, também há 
uma homogeneidade na caracterização das cidades como de pequeno porte, assim como uma 
ausência de crescimento populacional significativo entre os intervalos dos censos de 2000 e 
2010 (SUESS & SOBRINHO, 2014).  

Mas ainda que esses aspectos se coloquem como fragilidades comungadas pelos municípios que 
compõem o território, de forma geral, a mesma geografia que acirra uma condição de 
isolamento, também possibilita o vislumbrar de oportunidades, como exemplo o turismo 
histórico conjugado ao ambiental. Há potencialidade paisagística nas localidades próximas às 
serras que circundam a mesorregião – dentre as quais a Cidade de Goiás, patrimônio da 
humanidade -, tanto quanto há potencial também nas cidades que contemplam cursos hídricos, 
abundantes na região e propícios à pesca recreativa (SUESS & SOBRINHO, 2014). Mas, ainda que 
esses cenários sinalizem oportunidades de diversificação econômica e de geração de renda para 
a população dos municípios em uma condição futura, a falta de uma visão empreendedora, 
endossada também pela baixa qualificação da força de trabalho e assimetrias sociais 
acentuadas, fazem com que grande parte do território rural seja destinado à pecuária extensiva. 
Essa condição acaba por também se reverberar em um diagnóstico destacado por Suess & 
Sobrinho (2014, p.126), que diz respeito à concentração de terra: 13% dos imóveis rurais 
ocupam 66% do território.  

A disposição desses latifúndios acaba por se desenvolver, em grande parte, junto às poucas 
rodovias cuja infraestrutura é adequada na mesorregião. Com relação a essa macro articulação 
territorial, cabe mencionar que somente uma rodovia interestadual, que em continuidade acaba 
por conformar a única ligação direta com Goiânia, atravessa o território do Noroeste Goiano em 
seu extremo sul. A cidade de Goiás se situa nessa rodovia – a GO 070, que tem o seu traçado 
sobreposto à BR 070. É interessante perceber também, que ainda no quesito de caracterização 
e delimitação do Noroeste Goiano, uma segunda rodovia tem papel fundamental: a que liga a 
cidade de Goiás a São Miguel do Araguaia – GO 164 (ou Estrada do Boi).  

De acordo com Suess & Sobrinho (2014, p.133), como um dado de constituição histórica do 
território, a Estrada do Boi constituiu um dos principais impulsos ao desenvolvimento da 
mesorregião na década de 1970. Vale ressaltar que a designação da rodovia também faz alusão 
a uma atividade econômica que se manifesta como uma das vocações da região: a pecuária. A 
rodovia comporta uma extensa rota de mais de 380km, promovendo a articulação entre os 
municípios que ao longo de seu curso se situam.  

Todos esses fatores apresentados atuam na definição da mesorregião do Noroeste Goiano e 
contribuem para o entendimento das principais circunstâncias que imperam no seu pouco 
desenvolvimento, ainda mais a se considerar a incipiente penetração de redes financeiras e 
técnicas no território, como afirmam Suess & Sobrinho (2014, p.134). No entanto, mesmo que 
essas condicionantes se coloquem, em linhas gerais, na caracterização dos municípios que 
compõem esse macro território, há outros fatores de ordem socioeconômica e territorial que 
implicam em diferenciações internas à própria mesorregião. É nesse ponto que o conceito de 
microrregião se faz necessário. 
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Figura 2: Divisão regional do estado de Goiás e demarcação das principais rodovias.              

Fonte: autores 

Figura 3: Municípios da mesorregião do Noroeste Goiano e infraestrutura rodoviária.              
Fonte: Instituto Mauro Borges, 2018 

À época da delimitação das microrregiões do estado de Goiás, ao final da década de 1980, o 
IBGE adotou como procedimentos operacionais seis etapas de estudo territorial. Primeiro houve 
uma consulta ao Censo Agropecuário, de modo a verificar especificidades internas nos 
territórios rurais. Na sequência, indicadores e variáveis foram definidos de modo a identificar as 
especificidades da produção agrícola dos vários municípios e possíveis similaridades que 
detivessem entre si. Após essa etapa, um cartograma com a disposição dos fluxos de 
comercialização dos produtos rurais foi analisado e interpolado com os fluxos de bens e serviços. 
A esses fluxos empreendeu-se uma sobreposição à infraestrutura rodoviária identificando a 
interação entre lugares e áreas. A estrutura de produção foi então justaposta à interação 
espacial, de modo a identificar especificidades microrregionais no contexto da mesorregião 
(IBGE, 1990). Tais agregados espaciais foram delimitados em um cartograma que, no caso do 
estado de Goiás, gerou a definição das microrregiões conforme dispostas na Figura 4.  

Como é possível depreender dos procedimentos operacionais utilizados pelo IBGE (1990) na 
definição das microrregiões, observa-se que, à parte de uma maior ênfase nos modos de 
produção, no uso e ocupação do solo rural e também nas especificidades de articulação espacial 
dos municípios, essas questões acabam por se desdobrar em variáveis de caracterização que 
tematizam tanto a constituição geográfica do território, quanto similaridades na composição 
socioeconômica. Tais variáveis geográficas e de articulação espacial são tão determinantes à 
composição das microrregiões do estado de Goiás, que se observa que em suas designações, 
são comuns as referências a uma cidade que se porte como uma centralidade em nível 
microrregional, ou a algum elemento natural que caracteriza ou determina o desenvolvimento 
de uma região, uma condição em relação a outro ente federativo ou uma situação geográfica 
que expressa uma dada uniformidade compartilhada por um conjunto de municípios, como 
pode ser observado na Figura 4.  
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No caso da Microrregião do Rio Vermelho, um aspecto que a determina, em termos de limites 
territoriais, não é somente o fato de comportar a bacia de um dos principais afluentes do Rio 
Araguaia, mas também, a diversidade de agentes limítrofes naturais que se colocam na 
delimitação dessa área, como: a confluência do Rio do Peixe e Rio Tesouras, demarcando o limite 
norte de Aruanã, o Rio Claro que pontua o limite entre Jussara e Montes Claros de Goiás, bem 
como o próprio Rio Vermelho que opera como um articulador espacial natural de vários 
municípios da microrregião, como Goiás, Itapirapuã, Matrinchã, Britânia e Aruanã.  

   
Figura 4: Divisão do estado de Goiás em microrregiões, com destaque para as que compõem o Noroeste Goiano.              

Fonte: adaptado de Instituto Mauro Borges, 2018 

Figura 5: Demarcação da microrregião do Rio Vermelho no Noroeste Goiano.              
Fonte: adaptado de Instituto Mauro Borges, 2018 

A Cidade de Goiás acaba por conformar um ponto de acesso estratégico à Microrregião do Rio 
Vermelho, como pode ser observado na Figura 5. Trata-se da primeira cidade, localizada na única 
rota de acesso direto da Microrregião com a capital, após o limite natural imposto pela Serra 
Dourada. A partir de Goiás, observa-se também a bifurcação de duas rodovias que determinam 
as articulações espaciais e os limites da microrregião: a GO 070, que liga a cidade a Aragarças (e 
ao estado do Mato Grosso, por sua vez), e a Estrada do Boi, que dá acesso à rodovia que liga a 
Aruanã. Essas duas rodovias conformam os limites norte e sul da Microrregião do Rio Vermelho, 
ambas também agregam as sedes das principais cidades da região.  

Esse quesito da localização das sedes municipais é importante porque elas auxiliam a 
compreender as conexões que se dão de modo mais direto entre algumas cidades – que se 
localizam mais próximas e ligadas por rodovias que apresentam melhor infraestrutura – , assim 
como também direcionam a um fator menos tangível: o quanto a extensão das zonas rurais e o 
distanciamento das sedes de uma centralidade geométrica dos municípios, pode repercutir em 
limitações espaciais, ou em interrupções das articulações espaciais em um território. As cidades 
de Jussara, Aruanã e Araguapaz se mostram como exemplos clássicos nesse sentido, uma vez 
que suas sedes se situam muito próximas às bordas dos limites municipais, de tal modo que sua 
extensa zona rural acaba por conformar zonas produtivas e de interrupção na rede de circulação 
de bens e serviços.  
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Essas condicionantes espaciais acabam por direcionar a uma série de relações de 
interdependência entre os municípios que se pontuam na microrregião do Rio Vermelho. É 
interessante perceber, nesse sentido, que à parte de uma homogeneidade da caracterização 
natural e nos modos de produção que se operacionalizam nos espaços urbanos e rurais, essas 
similaridades não se rebatem em uma homogeneidade dos municípios com relação ao seu 
desempenho em políticas básicas e, em consequência, na qualidade de vida da população e seu 
acesso a oportunidades.  

Consultando os dados do Instituto Mauro Borges (2018) com relação ao índice de desempenho 
dos municípios em relação a dados como economia, trabalho, educação, saúde, segurança e 
infraestrutura, não se observa quaisquer generalidades em cenários para os municípios da 
microrregião. O que se apreende é que os municípios mais ricos, tanto pelo agronegócio, pela 
incipiente industrialização, ou por um desenvolvimento maior do setor de serviços, tendem a 
apresentar resultados mais positivos nessas áreas estratégicas ao desenvolvimento humano. É 
o caso de Jussara e Santa Fé de Goiás, por exemplo, que à exceção do acesso à saúde, atingem 
bons indicativos na condução das demais políticas. Já cidades turísticas, como Aruanã, 
apresentam bons dados com relação à economia e, até mesmo, infraestrutura, mas têm um 
desempenho incipiente em todas as outras dimensões (IMB, 2018).  

O que se quer afirmar mediante essas informações é que muitas vezes a articulação espacial, 
extraída a partir da lógica das redes urbanas, tende a reforçar potencialidades e fragilidades dos 
municípios em sua individualidade. Evidentemente, uma microrregião, nesse sentido, pode 
apresentar desafios em comum, assim como pode ter uma diversidade de composições 
socioeconômicas expressas em seus municípios. Uma tentativa de delimitar circunstâncias de 
desenvolvimento social em comum, com a finalidade de trabalhar na superação de cenários, ou 
em metas diferentes nos casos em que se atingiu um patamar de bem estar social, poderiam 
inspirar uma nova divisão regional. Mas não foram esses os parâmetros utilizados para a 
metodologia que se constituiu a partir de 2017.  

 

O ESTADO DE GOIÁS EM REGIÕES IMEDIATAS E INTERMEDIÁRIAS 

Os modos de produção e como estes acabam por direcionar o processo de desenvolvimento do 
território, sempre estiveram dentre os aspectos fundantes da regionalização brasileira. 
Reafirmando essa direção, o IBGE (2017) atribui ao intenso processo de transformação no 
espaço produtivo nacional e a um movimento de criação de novos municípios, a necessidade de 
se definir uma nova divisão regional para o país. 

De fato, as transformações econômicas, demográficas, políticas e ambientais, tal qual pontua o 
IBGE (2017), colocam novas dimensões a serem consideradas no exercício de regionalização, ao 
menos nos locais em que essas mudanças se sediaram. Um aspecto fundamental da nova 
proposta é a intenção de revisão periódica dos limites e dos paradigmas que orientam a 
composição das regiões (IBGE, 2017, p.11).  

O processo de construção colaborativa da proposta de divisão regional se manteve na edição de 
2017, contudo, com algumas diferenças em relação aos agentes integrados em 1989. Houve 
uma mediação do processo pela Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa 
e Estatística, que movimentou a parceria do IBGE com órgãos de planejamento estaduais, ainda 
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que tenha sido mantido o procedimento padrão do IBGE em formular uma proposta ancorada 
em fundamentos teóricos que ganham, por sua vez, na abordagem empírica validações (IBGE, 
2017).  

Segundo o IBGE (2017, p.11), “a produção de novos recortes regionais possibilita subsidiar o 
planejamento em escalas territoriais desagregadas e, portanto, de maior aderência aos 
problemas enfrentados pela sociedade”. Nesse sentido, o fundamento teórico-metodológico da 
nova divisão regional se pauta, em quaisquer de suas escalas, na perspectiva da rede urbana, 
que é encarada como um pilar da coesão territorial do país (IBGE, 2017, p.11). Os fatores que 
balizam a tomada de decisão pelas regiões passam por critérios de coerência internos, os quais 
pressupõem “um patamar mínimo de características estruturantes do espaço geográfico, como 
o tamanho da população e a quantidade de municípios” (IBGE, 2017, p.11). Mais além, o próprio 
conceito de região também se delineia pela “dinâmica dos processos de transformação 
ocorridos recentemente” e se operacionaliza a partir de elementos como a rede urbana, a 
classificação hierárquica dos centros urbanos e os fluxos de gestão (IBGE, 2017, p.19).  

O título proposto a este tópico promove uma inversão de escalas em relação ao que se pontuou 
na seção anterior deste artigo. A alternância não é gratuita, antes revela um processo 
metodológico de fundamental importância à compreensão da nova regionalização. Enquanto 
no paradigma de meso e microrregiões, a abordagem se desenvolvia a partir de uma escala de 
macro compreensão do território para uma abordagem particularizada, o novo método, firmado 
em 2017, propõe o caminho inverso.  

A primeira escala de estudo é o que se intitula como Regiões Geográficas Imediatas, que têm na 
rede urbana a sua principal referência. Essas regiões são delimitadas a partir de uma leitura 
estrutural do território em que se parte da identificação das zonas de influência dos municípios 
que se caracterizam como centralidades, promovendo o acesso a bens de consumo, a decisão 
locacional do trabalho, a busca por serviços de saúde e educação, bem como a equipamentos 
públicos (IBGE, 2017, p.20).  

A segunda escala compõe as Regiões Geográficas Intermediárias, que correspondem à transição 
entre as Unidades da Federação e as Regiões Geográficas Imediatas. Do mesmo modo que os 
centros urbanos se colocam como agentes polarizadores da delimitação das regiões imediatas, 
no caso das Regiões Geográficas Intermediárias, metrópoles ou capitais regionais acabam por 
compor a referência dessas zonas de abrangência territorial (IBGE, 2017, p.20). Nesse sentido, 
o aspecto fundante da proposta de regionalização em ambas as escalas é o mesmo, o que se 
diferencia é a abrangência e a sofisticação da rede urbana em análise.  

Os procedimentos de definição das regiões seguiram uma etapa preliminar de identificação de 
cidades-polo, bem como dos municípios a elas vinculados em função de sua estrutura e do 
atendimento às demandas básicas (IBGE, 2017). O fundamento conceitual por trás dessa ação é 
o de território-rede, que para além do caráter de fixidez e estabilidade nos processos de 
apropriação da sociedade sobre o espaço – que é o que fundamentalmente caracteriza o 
território –, incorpora os fluxos e as diferentes formas de mobilidade. Em outras palavras, o que 
se coloca em tela é a transposição de uma noção de território-zona para a ideia de território-
rede (HAESBAERT, 2004).  

As relações postas dizem respeito a uma complexificação da rede urbana em um contexto de 
pós-modernidade. Há diferentes tipos e níveis de fluxos no espaço, assim como também são 
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diversas as intensidades e orientações. Esse processo de sofisticação dos fluxos elucida, muitas 
vezes, uma divisão territorial do trabalho que também se mostra mais complexa, tanto quanto 
o é a pluralidade de processos de produção do espaço e vida em meio urbano (RIBEIRO, 2001). 

Segundo o IBGE (2017, p.21), a ótica de uma divisão regional pautada nas zonas trabalha com 
um conceito de organização e continuidade do território. Já o novo paradigma sinaliza as 
interações, mostrando “polarizações estruturadas por funções e fluxos” (IBGE, 2017, p.21). 
Acessar os resultados provenientes de agentes menos tangíveis na estruturação do espaço foi 
um exercício que envolveu a consulta e análise aprofundada de diferentes estudos conduzidos 
pelo IBGE desde a primeira década do século XXI, como as Regiões de Influência das Cidades 
(2007), a Divisão Urbano-Regional (2013), Gestão do Território (2014), a Logística dos 
Transportes do Brasil (2014) e os Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil 
(2016) (IBGE, 2017). Mas diante de todo o exposto, a questão fundamental é: como esses ideais 
foram aplicados na regionalização do estado de Goiás e, especialmente, da cidade de Goiás e 
região?  

Como sugere o processo metodológico, segue-se a uma leitura que parte das regiões imediatas 
para depois alcançar as regiões intermediárias. Nesse quesito, algo que chama atenção é que 
toda a composição da antiga microrregião do Rio Vermelho é incorporada à região imediata que 
engloba a cidade de Goiás. Esta é composta pelos municípios de Araguapaz, Aruanã, Britânia, 
Faina, Goiás, Itapirapuã, Jussara, Matrinchã e Santa Fé de Goiás – que integram a totalidade da 
antiga Microrregião do Rio Vermelho – acrescidos de Guaraíta, Itapuranga, Mossâmedes, 
Mozarlândia, Nova Crixás e Novo Brasil. A expansão dos limites da divisão regional que 
englobava a cidade de Goiás pode ser apreendida através da Figura 6.  

 
Figura 6: Transição da Microrregião do Rio Vermelho para a Região Geográfica Imediata de Goiás-Itapuranga.              

Fonte: adaptado de Instituto Mauro Borges, 2018 

A Região Geográfica Imediata ainda recebe o nome de suas duas principais cidades-polo: a 
cidade de Goiás que atua, através das duas principais rodovias que definiam a antiga 
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Microrregião do Rio Vermelho, na articulação e na provisão de serviços para esse território e 
outros municípios situados para além da Serra Dourada, como o caso de Mossâmedes. Já 
Itapuranga, polariza as relações que se estabelecem mais ao norte do território, compartilhando 
com Goiás algumas zonas de influência, como a que ocorre em sobreposição na cidade de Faina.  

Como anteriormente comentado, na fragilidade do enfoque do método no conceito de rede 
urbana, está talvez uma das maiores potencialidades dessa nova divisão regional. Quando se 
avalia o território na perspectiva da rede urbana, tem-se um retrato fidedigno das assimetrias 
de desenvolvimento e de seus fatores motivadores. O que faz uma cidade se tornar polo e outras 
localidades dela se tornarem dependentes está nas vantagens comparativas que a primeira 
congrega em relação às demais. Desse modo, promover uma análise aprofundada nas dinâmicas 
das redes urbanas, pode revelar circunstâncias prioritárias para ação e melhoria da qualidade 
de vida das populações locais, promovendo uma equidade de desenvolvimento.  

Essas assimetrias internas às redes urbanas levam à escala estadual uma mesma percepção de 
excessiva centralização e disparidade de desenvolvimento. O estado de Goiás possui grande 
dimensão territorial e somente duas cidades de grande porte que se localizam, ambas, na região 
metropolitana, sendo uma delas a capital. Desse modo, o critério fixado pelo IBGE (2017) de 
orientar as regiões intermediárias pelas metrópoles ou capitais regionais, assume um aplicativo 
circunstancial previsto no método. Este é compreendido como a possibilidade de se valer de 
centros urbanos de menor dimensão, mas cuja representatividade para um conjunto de regiões 
geográficas imediatas é notável, como um polo orientador das regiões intermediárias (IBGE, 
2017, p.20). Essa circunstância ocorre em praticamente todas as regiões intermediárias do 
estado à exceção de Goiânia, como pode ser observado na Figura 7.  

Figura 7: Estado de Goiás em Regiões Intermediárias, destaque para a Região Intermediária de Goiânia e principais rodovias. 
Fonte: adaptado de Wikipedia, 2018 

Levando em consideração o critério de leitura ampliada da rede urbana e o cenário já 
comentado de isolamento físico e de carência de conexões rodoviárias na região da cidade de 
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Goiás, é natural observar uma influência do eixo rodoviário que corta o estado de sudeste a 
noroeste na composição da região intermediária de Goiânia. Logo, também, é natural que uma 
relação de dependência se estabeleça entre a região imediata de Goiás-Itapuranga e a capital, 
no acesso a serviços e infraestrutura sofisticada, compondo essa macro região. Mas a questão 
que se coloca é: mesmo compreendendo a pertinência e a realidade exposta pela nova divisão 
regional, esta é suficiente à prática do planejamento com vistas ao desenvolvimento social e 
regional? 

 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

A adequação de um recorte geográfico para fins de planejamento depende de muitos critérios, 
dentre os quais o tema com o qual se trabalha. Nesse sentido não há divisão territorial que possa 
ser assumida como ideal a toda e qualquer questão que impere em um compromisso de 
desenvolvimento regional. Ter a consciência das limitações de um recorte analítico e propositivo 
de uma região é também um fator motivador ao estudo dos conceitos e do referencial que 
embasa a tomada de decisão nos processos de regionalização.  

O novo paradigma proposto pelo IBGE (2017), além de trazer uma fundamentação sólida e 
ancorada na perspectiva de uma geografia pós-moderna, traz, através da ótica da rede urbana, 
uma abordagem plenamente contextualizada à Era Informacional, à mudança nos modos de 
produção, ao desenvolvimento do interior em razão de mais uma revolução tecnológica e aos 
processos de metropolização, que nas últimas décadas têm ocorrido para além das capitais. Mas 
há dois pontos que se colocam como fragilidades iminentes nesse processo.  

O primeiro deles é que, apesar do dinamismo de leitura do território pontuado pelas redes 
urbanas e pela superação de uma visão de território-zona, os pressupostos basilares do IBGE, 
desenvolvidos desde a proposta de 1989, ainda vigoram. Nesse sentido, mesmo que uma 
abordagem direcionada à interação de fluxos seja trabalhada, o resultado final ainda apresenta 
uma regionalização pautada nos limites político-administrativos e nas unidades da federação. 
Essa circunstância leva a algumas falhas de constructo como desconsiderar que algumas 
realidades municipais podem estar muito mais ancoradas a uma rede regional polarizada em 
um estado vizinho, por exemplo.  

A detenção da nova proposta de regionalização aos limites político-administrativos – ainda que 
o que a direcione seja a rede urbana -, reserva ao status de lacuna a tematização dos espaços 
rurais. As relações intra e interurbanas são intensas em regiões metropolitanas, em municípios 
conturbados, mas em áreas de ocupação rarefeita, como no caso da cidade de Goiás e região, 
detêm esses fluxos a mesma intensidade? O município de Goiás possui uma extensa área 
territorial e distritos que se relacionam mais a sedes de cidades não contempladas na região 
imediata do que à própria sede municipal. Um exemplo é o atendimento ao distrito de 
Calcilândia, tanto em termos de provisão de serviços educacionais, quanto de transporte 
escolar, pelo município de Itaberaí, que se situa na região geográfica imediata de Inhumas-
Itaberaí-Anicuns.  

Esses são alguns apontamentos que levam a perceber que a rede urbana, tomada 
exclusivamente como critério de definição de divisões regionais, apresenta desafios em sua 
circunscrição territorial. Nesse sentido, o antigo paradigma postulado de meso e microrregiões, 
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mesmo que mais zonal do que dinâmico, apresentava uma coerência maior em suas 
delimitações, sem, no entanto, desconsiderar os fluxos e a infraestrutura rodoviária como um 
articulador de cidades e territórios.  

A grande dificuldade de se transitar em paradigmas de divisão regional é inerente às 
circunstâncias de desenvolvimento das cidades brasileiras: elas não se dão de forma igualitária. 
A nova divisão proposta pelo IBGE pode apresentar um grau de coerência muito maior se 
tomada para análise em regiões em que, de fato, efetivou-se o desenvolvimento, a melhoria de 
infraestrutura, uma melhor distribuição dos equipamentos públicos, mas no caso de Goiás e 
região, essas melhorias se deram de modo muito pontual. Desconsiderar a constituição 
socioeconômica da população na definição da escala mais imediata das regiões evanesce 
situações como o decrescimento populacional, que conforme pontuado por Suess & Sobrinho 
(2014), é uma realidade comum a muitas cidades da antiga Mesorregião do Noroeste Goiano, 
inclusive a cidade de Goiás, que nas últimas décadas aportou inúmeras sedes de serviços e 
instituições de ensino de renome.  

Esse cenário leva a crer que mais importante que os deslocamentos pendulares é estar atento 
aos processos migratórios definitivos que têm ocorrido a partir da região. Estes revelam uma 
conjuntura de fatores que culminam na falta de oportunidade de mobilidade social. Tematizar 
alguns desses fatores é passar, invariavelmente pela questão da concentração de terras, pela 
ausência de polos de instrução e qualificação atrelados às vocações produtivas da região, no não 
aproveitamento responsável dos recursos naturais dispostos nessas áreas ainda isoladas, para 
mencionar alguns fatores que compunham ou eram tangenciados na antiga divisão regional e 
que acabaram por ser evanescidos no enfoque excessivo nas redes urbanas.  

Quando se pontua a gestão responsável do território, evidentemente que também se atrelam a 
esse olhar uma dimensão de ponderação sobre as vulnerabilidades sociais e ambientais que se 
colocam em um determinado local, como também os processos históricos de sua constituição. 
Não se trata somente de compreender o estado de coisas a que se dispõe – até mesmo em 
relação a assimetrias da rede urbana – mas avançar, de modo crítico e reflexivo sobre o que 
cabe cuidar e preservar, o que é genuíno e o que é passível de transformação. A divisão regional 
que compõe o paradigma atual é uma proposta de regionalização do presente, falta a ela o lastro 
histórico do território que o paradigma anterior trazia ao debate. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As discussões promovidas neste artigo chamam a atenção dos planejadores urbanos sobre a 
importância de não se tomar de modo unilateral as propostas de regionalização para efeito de 
aplicação de medidas de desenvolvimento social e regional. A leitura do território em sua 
perspectiva de constituição ambiental, social e histórica é um exercício imprescindível e 
destituído de amarras, sejam elas fixadas por políticas de Estado ou de governo.  

Cabe ao planejador ponderar sobre as delimitações de um recorte geográfico de um território 
de acordo com a questão a ser superada ou o tema a ser abordado. Essa ponderação não implica 
em desconsiderar as divisões regionais estabelecidas pelo IBGE, pelo contrário: estas sempre 
serão fontes seguras de dados, análises e compreensão do território nacional. Mas suas 
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delimitações não devem ser aplicadas sem o reconhecimento das circunstâncias com as quais 
se atua e com análise da pertinência de sua adoção.  

A nova metodologia proposta pelo IBGE na regionalização brasileira tem por mérito se firmar na 
consciência de sua incompletude e de sua obsolescência. Esses pressupostos fornecem àqueles 
que se dedicam a estudar e propor sobre o território urbano e rural a liberdade de intercambiar 
diversas metodologias, diferentes delimitações territoriais com vistas a um fim maior: reduzir 
qualquer forma de desigualdade ancorada no espaço.  
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RESUMO 

O lazer é direito de todo cidadão, previsto na Constituição da República Federativa do Brasil. No 
entanto, em cidades pequenas, os equipamentos públicos destinados ao mesmo quase sempre 
são escassos ou existem poucas opções de escolha. Nesse sentido, o artigo proposto tem como 
objetivo identificar, analisar e discutir as consequências da escassez e da ausência de 
diversidade de equipamentos públicos voltados ao lazer em cidades brasileiras de pequeno 
porte. Para chegar a esse objetivo principal, buscou-se discutir conceitual e historicamente a 
presença do lazer no cotidiano e da relevância de equipamentos públicos atinentes a esse uso 
para os habitantes das cidades. Metodologicamente, parte-se do estudo de caso específico de 
Palminópolis-GO, cidade de pequeno porte que possui equipamentos públicos de lazer pouco 
diversificados sob o ponto de vista tanto dos programas de atividades como de suas qualidades 
ambientais, paisagísticas e projetuais. A partir das análises e discussões propostas, constatou-
se consequências negativas, principalmente no que tange à democratização do acesso ao lazer 
em tais contextos e à inclusão social, o que demanda a disseminação e o aprofundamento de 
estudos projetuais que visem suprir essas lacunas.  

PALAVRAS-CHAVE: Cidades pequenas; Equipamentos públicos; Lazer; Democratização; 
Palminópolis-GO. 

INTRODUÇÃO 

Atualmente é notável a procura das pessoas por programas de lazer, sobretudo aos finais de 
semana. Essa busca por lazer e descanso, situações de agito ou por espaços que atendam às 
mais diversas distrações, são constantes: as pessoas desejam fugir do barulho, do trânsito e 
ritmo acelerado do contexto das grandes e média cidades, ou buscar alternativas culturais e de 
lazer que rompam com a rotina cotidiana, no caso de pequenas cidades. Com isso, parques, 
clubes, cinemas e lagos, aos finais de semana, estão sempre lotados. Comprova-se isso ao 
acessar as redes sociais e ver a quantidade de postagens compartilhadas, entre vídeos e fotos, 
das pessoas nesses momentos. 

Tendo em vista essa procura das pessoas pelo lazer, o objetivo do artigo é identificar, analisar e 
discutir as consequências da escassez e da ausência de diversidade de equipamentos públicos 
voltados ao lazer em cidades brasileiras de pequeno porte. Para chegar a esse objetivo principal, 
buscou-se discutir conceitual e historicamente a presença do lazer no cotidiano e da relevância 
de equipamentos públicos atinentes a esse uso para os habitantes das cidades. 
Metodologicamente, parte-se do estudo de caso específico de Palminópolis-GO, cidade de 
pequeno porte que possui equipamentos públicos de lazer pouco diversificados no que diz 
respeito aos programas de atividades propostos e também às suas características ambientais, 
paisagísticas e projetuais. 

Sendo notáveis na atualidade, a procura e a vontade por esses momentos de lazer acompanham 
a história das cidades e podem ser reconhecidas em registros que remontam a muitos séculos 
atrás. Dentre algumas considerações dos pesquisadores sobre o assunto, Silva et al (2011, p.19) 
diz que  

[...] alguns autores consideram que, se os homens sempre trabalharam, 
também pararam de trabalhar, consolidando assim um tempo de não 
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trabalho. Esse tempo seria ocupado por vivências de lazer, mesmo nas 
sociedades chamadas “tradicionais”.  

Sendo assim, o lazer ocorre no momento em que os trabalhadores estão fora do trabalho e 
podem se ocupar por vivências de “lazer”. Mas por que e de que modo podem ser conceituados 
os momentos de “lazer”?  Para Batista (2018, p.8) “o termo lazer surge do latim licere/licet, 
termos criados pela civilização romana na antiguidade e significavam ‘aquilo que é permitido, 
lícito, o que pode ser feito’”. Visto isso, entende-se que o lazer nas sociedades “tradicionais” 
necessitava de uma concessão, pois nem tudo era permitido. Mas o que seria permitido e que 
momentos do cotidiano poderiam ser disponibilizados ao lazer? Batista (2018, p.7) salienta que 

a etimologia da palavra também destaca que as atividades devem ser 
realizadas no tempo livre, após a jornada de trabalho ou dos afazeres 
habituais, com o objetivo de suprir as necessidades de descanso, 
proporcionando repouso, diversão, recreação e entretenimento.  

Assim, fica claro, que os momentos de lazer da população são historicamente compreendidos 
segundo a lógica do trabalho, controlados por diferentes critérios de “licitude” e realizados nas 
horas livres, cada um buscando satisfazer suas vontades, dentre as diversas formas de lazer 
praticadas em cada sociedade. Tais aspectos da prática do lazer ocasionam o desenvolvimento 
de diferentes espaços no meio urbano voltados ao seu acolhimento, dentre os quais cumpre 
destacar com especial atenção as áreas verdes públicas. Segundo Bartalini (1999, p.5) 

 Há de fato diversas formas possíveis para o exercício do lazer em áreas 
verdes – desde os tradicionais passeios até a prática de esportes ou de 
jogging – e sabe-se que a busca ou a escolha de uma forma ou outra se faz 
dentro de determinadas condições culturais. Existe, portanto, uma oferta e 
uma demanda por atividades ou espaços de lazer que variam no tempo ao 
sabor dos hábitos culturais e da disponibilidade das pessoas – econômica 
também – para usufruir de tais produtos, do que decorrem os vários tipos de 
áreas verdes associadas a distintas formas de lazer.  

Assim, para favorecer a compreensão dos espaços destinados ao lazer nas cidades atuais, é 
válida uma breve contextualização histórica acerca dos diversos usos sociais assumidos pelas 
áreas verdes nas cidades chamadas tradicionais, o que trará elementos significativos para a 
análise dos espaços livres públicos oferecidos ao lazer no contexto de cidades contemporâneas 
de pequeno porte. 

Nas mais diferentes sociedades, são notórios os diversos significados, usos e práticas atinentes 
aos jardins e às áreas verdes, que assumem, em suas origens, sentidos simbólicos, religiosos e 
míticos e que se associam, de diferentes modos ao longo do tempo, à fruição sensível do natural, 
ao convívio social e, com especial interesse às práticas relacionadas ao lazer. Nas sociedades da 
Antiga Mesopotâmia, por exemplo, às quais são creditados alguns dos mais antigos jardins 
conhecidos (PANZINI, 2013), era notável a conciliação entre finalidades alimentares e 
recreativas, aparecendo, então, as hortas-jardins, que se destinavam à aristocracia, acolhendo 
outros usos restritos às mais altas camadas sociais. Nas cidades mesopotâmicas, 

amplas zonas verdes arborizadas, não somente com função utilitária, mas 
também com finalidades de repouso, lazer e socialização, deviam ser 
coligadas às residências reais, transformando-se em ambiente dos rituais 
coletivos das primeiras cortes [...] (PANZINI, 2013, p. 56). 

38



 

 

Afora suas relações com o lazer, os jardins da Antiguidade são associados com frequência aos 
aspectos simbólicos e monumentais. Embora os jardins tenham assumido um caráter 
predominantemente aristocrático nas cidades tradicionais, é válido mencionar a existência em 
pelo menos grande parte da idade média dos Commons, que eram prados ou florestas abertos 
ao uso comum da população, independente de sua propriedade. Esses prados atendiam tanto a 
demanda de caça, extração de lenha, cultivo de hortaliças, como também ao lazer da população 
em suas expressões e práticas mais diversas. 

Portanto, seja nos prados abertos ao uso comum, seja nos jardins aristocráticos, há diversos 
elementos característicos de áreas verdes distintas ao longo da história que são reconhecidos 
por diversos autores na origem das áreas contemporâneas de lazer, especialmente no que diz 
respeito aos parques urbanos. Compreende-se que tais espaços destinados ao lazer foram 
diferentes em cada civilização, assumindo várias funções, entretanto com algumas 
características em comum, como o uso das áreas verdes para recreação e produção alimentícia, 
e a ideia do hortus, que esteve presente nos significados dos jardins produzidos por diversas 
civilizações, mas que ao longo da história teve seu conceito alterado.  

Fica claro, então, que as áreas e equipamentos destinados ao lazer envolviam preocupações de 
ordem estética, sendo em geral bem planejados e concebidos, mas quase sempre restritos às 
elites, à nobreza ou às camadas aristocráticas de cada sociedade. Assim, pode-se dizer, com base 
no pensamento de diferentes autores, que o lazer existia, sim, nas cidades tradicionais, porém 
percebe-se que os equipamentos para tal eram restritos a poucos.  

Em algumas cidades da Europa, a partir do final do século XVI, havia sido 
oferecida aos habitantes a possibilidade de frequentar jardins aristocráticos: 
em Roma, por exemplo, foram abertas ao público a Vila Medici e, a seguir, a 
Vila Borghese. Depois, muitas capitais europeias seguiram o exemplo[...] A 
abertura ao público urbano foi consolidando um modelo cultural: encontrar-
se, passear de acordo com um ritual codificado, exibir a pompa e as roupas 
foram costumes que passaram do jardim aristocrático aos primeiros parques 
públicos, onde novos usuários, compostos pelas camadas urbanas 
emergentes, estavam ansiosos por imitar os modos sociais da elite. Os jardins 
públicos não nasceram, porém, apenas de transformação das propriedades 
rurais aristocráticas, mas foram também o resultado de processos diferentes 
(PANZINI, 2013, p. 476). 

Portanto, foi apenas partir do final do século XVI que todos os habitantes começaram a ter 
acesso às áreas verdes qualificadas, onde poderiam ter melhores momentos de lazer, mesmo 
que fossem áreas de propriedades aristocráticas. Ainda assim, havia nesses locais a imposição 
de costumes associados à cultura da corte às pessoas de classes emergentes que passaram a 
usar esses equipamentos. Portanto, mesmo que alguns jardins aristocráticos tenham sido 
gradativamente abertos à população, ainda eram propriedades privadas. Somente no século 
XVIII houve o surgimento e a disseminação em cidades europeias de jardins e parques realmente 
públicos, e não mais associadas aos jardins da corte.  

O Setecentos não viu apenas o nascimento de um estilo compositivo inédito, 
mas também de uma tipologia de espaço verde totalmente inovadora: o 
jardim público. O termo foi cunhado apenas na segunda metade do século, 
quando os guias de viajantes e os tratados começaram a utilizá-lo para indicar 
alguns jardins urbanos particulares, destinados a um uso relativamente 
coletivo. De todo modo, embora fosse verdadeira novidade, o jardim público 
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provinha de um amálgama entre espaços verdes e construção urbana iniciado 
havia tempo; esse novo espaço coletivo foi uma melhoria trazida às cidades 
no período das luzes, porém, sua gestação tinha, de fato, se iniciado muito 
antes (PANZINI, 2013, p. 475).  

Assim, chega-se ao assunto principal do trabalho aqui escrito. É importante, nessa introdução, 
compreender os modos pelos quais, ao longo da história, as áreas verdes se associam ao lazer, 
se tem sido democrático o uso e qual a sua relevância para as pessoas. Aproximando a 
contextualização histórica aqui proposta ao caso específico das cidades brasileiras, nota-se que 
o desenvolvimento dos jardins e parques públicos assume certas particularidades, segundo 
Panzini (2013, p.476) “No último decênio do século XVIII, o Rio de Janeiro implementou o 
primeiro passeio público numa cidade brasileira, sendo realizado sobre o aterro da lagoa do 
Boqueirão e dispondo de um belvedere para vistas marítimas”. Complementando o surgimento 
dessas áreas verdes, Bartalini diz que 

Estes diferentes tipos de áreas verdes foram entrando em cena [no contexto 
brasileiro] numa ordem cronológica que começa pelos jardins públicos, ruas 
arborizadas e praças ajardinadas, vindo em seguida os parques urbanos 
voltados ao lazer e por fim, as reservas e as áreas de proteção ambiental, que 
também podem constituir, em certas circunstâncias, espaços de lazer, na 
medida em que os motivos que levam a visita-las sejam de livre escolha do 
visitante, que haja gratuidade nesta escolha, que proporcione prazer e 
contribua para a realização do visitante. (1999, p.05) 

Sendo assim, ao contrário do que ocorria nas cidades europeias – em processo de 
industrialização a partir do século XVIII –, nota-se que foi apenas ao longo do século XX que as 
primeiras áreas verdes voltadas ao lazer da população e pautadas propriamente pelo interesse 
público passaram a se disseminar de forma expressiva nas cidades brasileiras.  

Após a publicação da CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA (1988), o lazer passou a ser um direito 
de todo cidadão1. Ainda assim, além de ser um direito de todos, o lazer deve ser acima de tudo 
democrático. Porém, isso realmente acontece? Todos têm garantido o direito de desfrutar do 
lazer? Tem sido democrático? Batista (2018, p.12), diz que, 

[…] esse espaço [voltado ao lazer] é caracterizado por ser uma esfera que não 
define estereótipos, com a utilização aberta para todas as pessoas, 
independentemente da cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de 
outra natureza como origem nacional ou social, riqueza, ou qualquer outra 
condição, tornando-o assim um ambiente de convivência igualitário que gera 
uma valorização de diversidades.  

De acordo com o autor, todos os tipos de pessoas na realidade deveriam poder frequentar os 
espaços destinados ao lazer, independente da classe social, e participar também das atividades 
neles propostas. Mas realmente tem sido assim? Segundo Rechia et al (2015, p.228) 

 
1 “6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição.” (Constituição Federal - Texto compilado até a Emenda Constitucional nº 
106 de 07/05/2020). 
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[...] é preciso que as políticas públicas voltadas ao lazer não sejam pensadas 
apenas para uma determinada parte da sociedade, ou com características 
restritas, mas para a sociedade no seu conjunto, garantindo a diversidade e a 
inclusão de todos. 

Portanto, conforme as referências citadas e de acordo com a Constituição Federal Brasileira, o 
lazer deve ser democrático. Para todos. Por isso, destaca-se aqui o ponto crucial do trabalho, 
qual seja o de investigar, analisar e discutir como se dá a concepção desses espaços, o acesso à 
população, e a inclusão social nesses espaços de lazer nas cidades brasileiras de pequeno porte 
na atualidade considerando, particularmente, seus programas de atividades e suas 
características ambientais, paisagísticas e projetuais.  

O lazer em Palminópolis-GO 

Visto que os parques públicos e as áreas verdes destinadas ao lazer implantadas pelo poder 
público se disseminaram de modo significativo nas cidades brasileiras ao longo do século XX, o 
que de fato interessa neste trabalho é analisar a situação atual destes espaços em cidades de 
pequeno porte. Para tal, o objeto aqui estudado é a cidade de Palminópolis, Goiás, localizada no 
centro oeste goiano. Cidade de pequeno porte, com cerca de 3.557 habitantes, residentes na 
zona rural e urbana (IBGE/2019), e uma área de aproximadamente 387.693 km², na totalidade 
do município.  

 

 
Figura 1: Vista aérea de Palminópolis-Goiás. 

Fonte: Google Earth Pro, 2019. 

Ao observar a figura 1, é possível perceber que a área da zona rural é bem maior que a zona 
urbana. Portanto, fica claro que uma parte considerável da população vive em chácaras e 
fazendas, o que permite pressupor que parte significativa dos momentos de lazer ocorra em 
áreas rurais. É válido ressaltar, contudo, que o interesse central deste artigo e as análises que a 
seguir serão apresentadas têm como foco os espaços públicos voltados ao lazer no meio urbano 
de Palminópolis. 
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Figura 2: Vista aérea da rota de Palminópolis-Goiás a Goiânia-GO. 

Fonte: Google Earth Pro, 2019. 

A cidade de Palminópolis está cerca de 120km de Goiânia, capital do estado de Goiás, pela 
rodovia GO-060, e 148km pela BR-060. Uma distância relativamente grande, visto que é quase 
sempre à cidade de Goiânia que os palminopolinos recorrem ao procurar hospitais em casos 
mais graves, shoppings, faculdades, empregos e programas diversos de lazer. As cidades 
circunvizinhas são de pequeno e médio porte também, não saciando boa parte dessas 
demandas.  

Algumas dessas cidades vizinhas dispõem de equipamentos de lazer qualificados e diversificados 
– mas nem sempre públicos –, às vezes procurados por alguns habitantes de Palminópolis. 
Dentre esses equipamentos procurados, destacam-se “pesque e pagues”, clubes, lagos, 
cachoeiras, etc.  

Portanto, o que instiga esse trabalho, é investigar como se dão as áreas públicas de lazer situadas 
na área urbana de Palminópolis, para entender as razões pelas quais os habitantes procuram  
equipamentos de lazer em outras cidades e, analogamente, de que modo essa demanda poderia 
ser melhor atendida pelos espaços livres públicos palminopolinos.  

Diferentemente das grandes cidades, as cidades de pequeno porte têm modos específicos de 
distribuição de equipamentos públicos de lazer e atividades. Segundo Batista (2018, p.14)  

Nas pequenas cidades, a praça é o espaço público onde mais se tem o 
fomento de atividades culturais, além de ser o local mais utilizado pelos 
munícipes nos momentos de lazer. Isso se dá, através da colonização dos 
municípios, onde a forte presença da Igreja Católica ordenou a urbanização 
dos pequenos centros, que teve como resultante, cidades que se 
desenvolveram no entorno das igrejas. Devido a isso, os pequenos municípios 
brasileiros produziram uma morfologia repetitiva. 

Na figura 3, está destacada em vermelho a provável localização da primeira igreja católica do 
município e, adjacente a ela, a primeira praça de Palminópolis. Portanto percebe-se no caso em 
estudo a recorrência de uma morfologia urbana repetitiva, confirmando a afirmação de Batista, 
segundo a qual a cidade se desenvolveu no entorno da igreja e da praça central.  
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Figura 3: Praça implantada adjacente a primeira igreja católica(demolida). 

Fonte: Google Earth Pro, 2019. 

Assim como na maioria das cidades pequenas, a oferta de espaços públicos voltados ao lazer na 
cidade de Palminópolis, não é diferente. Na cidade, as praças são os equipamentos públicos mais 
utilizados pelos os habitantes nos momentos livres, ainda que haja outras opções de lazer e 
ainda que as praças não apresentem espaços qualificados para a permanência da população, 
como será explanado a seguir. 

Vemos a seguir os equipamentos públicos de lazer em Palminópolis (Figura 4). Ao todo, são seis 
praças (1), duas quadras de esportes (2), estádio municipal (3), lago municipal (4) e parque de 
exposições agropecuárias (5). Nota-se, com isso, que se trata de uma quantidade 
aparentemente adequada e bem distribuída de equipamentos públicos para uma cidade 
pequena.  
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Figura 4: Vista aérea de Palminópolis-Goiás com equipamentos de lazer destacados. 

Fonte: Google Earth Pro, 2019. 

 

Eis que o leitor pode se questionar “Mas onde está a falta de equipamentos públicos de lazer 
em Palminópolis?” De fato, a imagem aérea apresenta uma quantidade de equipamentos 
públicos de lazer relativamente adequada, mas o que se busca entender é a pouca diversidade 
no que diz respeito aos programas de usos e às características ambientais e paisagísticas desses 
espaços e as suas consequências no cotidiano de Palminópolis. Diversidade é diferente de 
quantidade. Assim, para entender melhor esses espaços, é preciso apresenta-los para além das 
imagens aéreas; é preciso analisar os aspectos desses espaços que se oferecem à experiência 
direta dos usuários.  

O Lago Municipal de Palminópolis (figura 5.1) foi uma importante área de lazer para os 
palminopolinos até alguns anos atrás. Entretanto, hoje o lago está interditado por uma decisão 
judicial e só pode ser utilizado para caminhadas no entorno e para práticas esportivas no campo 
de futebol adjacente, e o salão de festas, não sendo mais possível na atualidade usá-lo para 
banho, um de seus principais usos, principalmente aos finais de semana.  
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Figura 5: Fotomontagem. Lago Municipal Dirceu Vaz da Rosa (Fig. 1,2,3,4,5) 

Fonte: Google Earth Pro, 2019 e fotografias do autor, 2020. 

Percebe-se pelas imagens que existe uma grande potencialidade nesse equipamento público de 
lazer. Entretanto, a partir da análise é possível perceber que a iluminação é inadequada para 
caminhadas noturnas, sendo inexistentes postes e luminárias pedonais; a pista de caminhada é 
estreita, duas pessoas quase ocupam sua largura total, e existem poucos exemplares arbóreos 
de porte adequado para sombreamento, de modo que as pessoas só caminhem no final do dia 
ou no início da manhã.  

Além da pista para caminhada, o campo de futebol é utilizado e alguns habitantes usam o lago 
para pesca. Entretanto, embora estes equipamentos tenham um porte significativo para a 
cidade de Palminópolis, suas qualidades ambientais e os elementos paisagísticos que os 
compõem nem sempre são adequados: percebe-se que o mobiliário, além de insuficiente, é 
implantado de modo incompatível com as condições climáticas, o que inviabiliza o seu uso. 
Faltam bancos às margens do lago, adequados para pesca, bem como a arborização que ofereça 
condições mínimas de sombreamento ou qualquer tratamento paisagístico com a vegetação 
adequada para áreas palustres; no campo de futebol não há alambrado nem iluminação, o que 
limita suas possibilidades de uso.  

Na Praça Izaquiel (figura 6.1), percebe-se a existência de bancos que, além de desconfortáveis, 
foram instalados em áreas descampadas, desprovidas de qualquer possibilidade de 
sombreamento. Além disso, a altura excessiva do único poste existente permite depreender que 
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a iluminação da praça é inadequada para o uso pedonal, restringindo as possibilidades de 
vivência do espaço após o anoitecer. No que diz respeito ao projeto de plantio implantado, há 
apenas duas espécies vegetais em toda a extensão da praça - a grama e uma única espécie 
arbórea, repetida em exemplares plantados esparsamente. Não há, portanto, maciços arbóreos, 
arbustos ou forrações diversificadas. Dadas essas características, pode-se perguntar: Quem 
usaria esse espaço durante o dia? E durante a noite? Essa praça é apenas um lugar de passagem, 
por não proporcionar conforto a seus usuários, principalmente ambiental. Além do mais, sendo 
inexistentes quaisquer atrativos paisagísticos, seu potencial de atendimento à demanda de lazer 
na cidade de Palminópolis é muito pouco aproveitado. 

 
Figura 6: Fotomontagem. Praça Izaquiel (1), Praça João Elias Pinheiro (2), Praça Joaquim Ferreira Cunha (3). 

Fonte: Google Earth Pro, 2019 e fotografias do autor, 2020. 

Já na Praça João Elias Pinheiro (figura 6.2), percebe-se que há sombreamento sobre alguns 
bancos, ainda que a diversidade de espécies botânicas seja também limitada. Desse modo, 
percebe-se também neste caso que não há atrativos visuais e nem elementos de mobiliário que 
sejam usados em momentos de lazer pelas pessoas. Pouco integrada à vivência cotidiana e 
pouco diversificada do ponto de vista de suas características ambientais, em que pesem as 
dimensões significativas da praça para a escala de Palminópolis, esta área apresenta também 
um baixo aproveitamento de seu potencial enquanto área voltada ao lazer.  

Por fim, na Praça Joaquim Ferreira Cunha (figura 6.3), percebe-se uma maior quantidade de 
espécies vegetais, algumas até exóticas. Destaca-se, inclusive, a presença de diferentes espécies 
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de palmeiras – elemento paisagístico marcante, porém pouco efetivo no que diz respeito à 
oferta de áreas sombreadas. Não há maciços arbóreos que ofereçam ambiências alternativas ao 
amplo descampado e, mais uma vez, não há uma iluminação adequada e o mobiliário é pouco 
convidativo: os bancos são desconfortáveis, não há lixeiras e não há atrativos à permanência, a 
não ser ver o movimento da rua mais movimentada da cidade.   

 
Figura 7: Fotomontagem. Praça José Tobias (1,2), Praça Albiner Teixeira Rosa (3,4), Praça da Bíblia (5).  

Fonte: Google Earth Pro, 2019 e fotografias do autor, 2020. 

Diferentemente das outras praças já mencionadas, nessas três praças (figura 7) percebe-se que 
existe a intenção de trazer elementos atrativos e qualificações ambientais. 

Na Praça José Tobias (figuras 7.1 e 7.2), nota-se a pavimentação dos passeios com piso 
intertravado; existem bancos com alguma diversidade de desenho e percebe-se que os 
elementos de obras civis foram bem executados. Entretanto, persiste a repetição das outras 
praças no que diz respeito ao tratamento paisagístico e à ambientação de estar e passeios, como 
bancos sem sombreamento, pouca diversidade de vegetação e iluminação inadequada, o que 
não favorece a frequentação do local.  

Já na Praça Albiner Teixeira Rosa (figuras 7.3 e 7.4), existe a presença de um elemento, de certa 
forma, atrativa: trata-se de um coreto, que possibilita acesso à sua parte superior e, em datas 
comemorativas como o Natal e Ano Novo, são instalados ornamentos. Mas percebe-se que a 
estrutura metálica de forma cônica a ele associada (figura 7.3), além de pouco integrada aos 
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espaços adjacentes, está totalmente fora de escala e não é aproveitada senão como uma 
representação de árvore de Natal. Quanto ao mobiliário e à vegetação, permanece repetitivo o 
padrão observado nas demais praças apresentadas. 

Por fim, na Praça da Bíblia (figura 7.5), há instalado um pergolado, bem executado, mas 
desprovido de qualquer ambientação ou contexto: não existe qualquer abertura no piso 
cimentado em que possam ser plantadas espécies trepadeiras, por exemplo. Os bancos da praça 
não possuem sombreamento. Assim, dadas às suas características ambientais, a praça é usada 
apenas como passagem e não como área de permanência. E, mais uma vez, percebe-se a 
repetição e a monotonia de elementos espaciais e do tratamento paisagístico.  

Nas figuras 8.1, 8.2 e 8.3 são apresentados equipamentos esportivos públicos, quase sempre 
utilizados em momentos de lazer e em práticas recreativas. Ainda que a infraestrutura instalada 
atenda adequadamente aos seus usos específicos, é válido mencionar a pouca integração desses 
equipamentos com as áreas livres públicas adjacentes: no caso da quadra(figura 8.2), por 
exemplo, sequer há um passeio pavimentado que permita o acesso ao equipamento.  

 
Figura 8: Fotomontagem. Quadra Esportiva (1), Ginásio Municipal (2), Estádio Municipal (3), Parque de Exposições Agropecuária 

(4). 
Fonte: Google Earth Pro, 2019, fotografias do autor, 2020, e Prefeitura Municipal (2018). 

Já na figura 8.4, vê-se o Parque de Exposições Agropecuárias em momento de rodeio. 
Representando uma tipologia de parque recorrente nas pequenas e médias cidades goianas, 
esse espaço é utilizado apenas uma vez ao ano, quando ocorrem shows musicais e esportes com 
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animais. Assim, embora atenda adequadamente ao seus usos especifícos, o parque permanece 
abandonado durante a maior parte do tempo, sendo frequentado apenas na ocasião de eventos 
festivos.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo apresentado neste artigo teve como objetivo identificar, analisar e discutir as 
consequências da escassez e, sobretudo, da ausência de diversidade de equipamentos públicos 
voltados ao lazer em cidades brasileiras de pequeno porte. Para isso, o trabalho foi estruturado 
em três partes: a primeira buscou contextualizar historicamente e conceitualmente a noção de 
lazer. Na segunda procurou-se apresentar uma contextualização do lazer no meio urbano, da 
origem dos espaços destinados a esses usos até a contemporaneadade, com especial interesse 
pelas áreas verdes públicas voltadas ao lazer. Por fim, a apresentação do estudo de caso de 
Palminópolis visou a análise e a interpretação das características programáticas, ambientais e 
paisagísticas desses espaços e a compreensão de seus significados e usos em cidades de 
pequeno porte. 

Com o estudo de caso sobre os equipamentos públicos de lazer de Palminópolis, pode-se 
perceber que existe uma quantidade significativa de praças na cidade e, apesar de serem os 
equipamentos mais utilizados pelas pessoas nos momentos de lazer em cidades de pequeno 
porte, suas características ambientais e paisagísticas muitas vezes são pouco convidativas e 
pouco adequadas ao uso e à permanência. Ainda que essas áreas sejam utilizadas hoje em 
momentos de lazer, notou-se a ausência de qualificações nesses espaços, como mobiliário 
adequado, elementos visuais atrativos e conforto térmico. 

Ficou clara, também, a repetição bastante monótona no que diz respeito aos aspectos espaciais 
e projetuais dessas praças. O mobiliário e a vegetação são quase sempre os mesmos e os 
programas de usos estabelecidos nelas também são pouco diversificados. Com exceção da Praça 
José Tobias que contém uma quadra gramada de futebol e uma quadra de areia. 

Além das praças apresentadas, percebe-se que os programas de lazer da cidade são quase 
sempre direcionados ao esporte. O lago municipal, apesar de sua grande potencialidade e da 
relativa diversidade em seu programa de usos, está desativado em sua quase totalidade, 
restando somente os usos direcionados ao esporte ativo, sendo a pista para caminhadas e o 
campo de futebol. 

Portanto, pode-se dizer que existe pouca diversidade nos programas de lazer da cidade e nas 
qualidades ambientais dos espaços públicos voltados a esses usos, o que faz com que as pessoas 
que tenham condições financeiras procurem outras cidades ou em espaços privados rurais  em 
busca de diversidade de lazer, não restando quaisquer alternativas às pessoas que não têm 
condições para tal. 

Mas, se o lazer é direito de todos, por que não há equipamentos públicos de lazer que satisfaçam 
adequadamente esse direito? Percebe-se, então, que a quantidade relativamente alta de áreas 
verdes públicas em cidades de pequeno porte (como é o caso de Palminópolis) não é suficiente 
para garantir a inclusão social nesses equipamentos: é preciso que os espaços públicos voltados 
ao lazer apresentem características programáticas e ambientais adequadas à sua utilização.  

Conclui-se, portanto, que os equipamentos públicos de lazer em cidades de pequeno porte, a 
exemplo de Palminópolis-GO, são frequentemente pouco divesificados e pouco adequados ao 
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contexto climático, cultural e identitário dessas cidades, restando poucas alternativas ao acesso 
público e gratuito ao lazer. Há pouca diversidade, também, no que diz respeito ao programa de 
usos, elementos projetuais e também ausência de qualificações específicas nos equipamentos 
públicos de lazer existentes que rompam, minimamente, com o padrão repetitivo com que tais 
espaços são concebidos. Portanto, essa pode ser entendida como uma das causas da procura 
das pessoas por alternativas de lazer em outras cidades.   

Afora a falta de recursos por parte da municipalidade, pode-se apontar a ausênca de 
preocupação da gestão pública municipal a respeito de inclusão social e democracia no acesso 
ao lazer. O engajamento e a mobilização da população em prol da requalificação desses espaços, 
por outro lado, podem ser apontados como um elemento importante para a diversificação dos 
equipamentos públicos de lazer em cidades de pequeno porte. Assim, se houver um 
planejamento abrangente e estudos projetuais específicos desses equipamentos, de modo a 
atender adequadamente a população, com diversidade em seus programas e em suas 
características ambientais e paisagísticas, o lazer passará a ser realmente democrático e 
inclusivo em tais cidades, despertando o interesse das pessoas em usarem esses equipamentos 
em seus momentos de lazer. 
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RESUMO 
 

A inovação dos métodos de representação vem sendo constantemente aprimorada através dos 
avanços progressivos da tecnologia. Os modelos tridimensionais proporcionam uma melhor 
compreensão dos objetos e a visualização de vários ângulos, sendo aplicados na educação, 
arquitetura, desenvolvimento de:  jogos, próteses dentarias, peças danificadas que não estão 
mais em produção, entre muitas outras finalidades em diversos setores. O uso de ferramentas 
como scanner a laser e a técnica de fotogrametria possibilita a elaboração de modelos 
tridimensionais de forma mais rápida, propiciando uma representação mais realista já com a 
aquisição de texturas dos objetos reproduzidos que estão contidos em um ambiente real, 
oportunizando serem implementados em aplicações de realidade aumentada, virtual, e também 
na reprodução de modelos físicos com uso da impressão 3D. O objetivo desta investigação é gerar 
modelos tridimensionais genéricos, sendo desenvolvidos com a utilização de um scanner a laser 
manual, e da técnica de fotogrametria computadorizada com câmera não métrica, realizando 
uma comparação das características dos produtos obtidos, para implementação em estudos 
futuros. Como resultados alcançados, o escaneamento a laser gerou arquivos de modelos 3D 
mais leves já texturizado, porém a fotogrametria além de possui um custo menor demostrou 
modelos mais realistas. 

 
Palavras-chave: Modelagem tridimensional; scanner a laser manual; fotogrametria. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os avanços progressivos nas tecnologias digitais, proporcionaram o desenvolvimento de 
representações gradativamente mais realistas, o uso dos modelos tridimensionais possui grande 
relevância para compressão de um objeto, segundo Georgiev (2018) quando um modelo 3D é 
desenvolvido, é definida aproximadamente uma descrição virtual da geometria, e das texturas 
das superfícies de diversos objetos, com isso a diante é possível se obtém variadas visualizações. 
Atualmente estes modelos encontra-se presentes no cotidiano em diversas áreas como: 
marketing, jogos virtuais, educação, arquitetura, engenharia entre outros. 

 
A implementação de técnicas como a fotogrametria e de ferramentas como o scanner a laser 
oportuniza a reprodução de objetos contidos no ambiente real, demando de menos tempo de 
construção em relação aos métodos tradicionais, como as modelagens digitais de modo manual 
elaboradas com uso de softwares. Segundo Marinković et al., (2015) apud Krasić S., Pejić P., 
(2014) a fotogrametria é um método onde são adquiridos dados de uma estrutura espacial 3D, 
aplicando dados de fotografias no desenvolvimento de modelos tridimensionais. No caso da 
fotogrametria computadorizada, “essa técnica de gravação 3D com sensores passivos adota 
exclusivamente fotos digitais para gerar reconstrução 3D precisa de objetos reais, com base na 
integração de aquisição, modelagem e representação de dados”. (MORANDI et al. 2017) 

 
Em Müller Filho (2015) o scanner a laser é descrito como uma tecnologia que extrai a forma dos 
objetos físicos através do feixe de laser. Adquirindo as medidas precisas e a geometria do objeto 
em um formato digital. Tommaselli (2003) expõe que o surgimento da varredura a laser 
promoveu a solução de muitos problemas presentes nas técnicas que já eram aplicadas, unindo 
a precisão dos métodos diretos, oportunizando fornecer milhões de pontos com coordenadas 
3D em poucos minutos.
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Estes modelos 3D possibilitam serem implementadas em aplicações de realidade aumentada e 
virtual, documentação digital, reproduções com a impressão 3D, etc. O objetivo desta 
investigação é gerar modelos tridimensionais desenvolvidos com uso de scanner a laser e da 
técnica de fotogrametria computadorizada com câmera, e comparar os dois métodos para 
implementação em estudos futuros. 

 

METODOLOGIA: 
 

O método aplicado neste trabalho, tratou-se do desenvolvimento de modelos tridimensionais 
utilizando tecnologias de levantamento híbridas (escaneamento a laser e a fotogrametria digital). 
Para elaboração dos modelos 3D, primeiramente foram definidos três objetos com 
características distintas (coral, estojo e extintor). As varreduras foram realizadas no Laboratório 
de Conforto, localizado na Universidade Federal de Goiás na Regional Goiás, com o scanner a 
laser manual Sense 3D, que adquire os pontos através do sistema de ondas continuas. O 
equipamento foi conectado a um notebook que possui o software do desenvolvedor instalado, 
sendo selecionada uma das opções de tamanho (pequeno, médio ou grande) para digitalização, 
de acordo com o objeto, que foi sobreposto a uma cadeira locada sobre uma mesa, sendo a 
varredura realizada em torno de todo o objeto. (Figura 01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01 - Varredura com scanner a laser Sense 3D. 
Fonte: Autores 

 

No caso deste levantamento fotogramétrico computadorizado, a aquisição das fotografias tende 
de ser realizada ao redor do objeto (figura 02), sendo tomadas de distintas direções, para que 
possam ser identificados os pontos de correspondência entre as imagens, locando-os no 
ambiente de modelagem 3D. 

 

 
 

 
 

Figura 02- Posição de aquisição das imagens. 
Fonte: Autores 

 

Em seguida são inseridas em um software instalado em um computador/notebook onde ocorre 
um processo automático. Segundo Müller Filho (2015, p. 23):
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A técnica conceitual de tirar múltiplas fotos do mesmo objeto ou cena de 
diferentes ângulos para  extrair coordenadas 3D  a  partir da  projeção de 
pontos identificados nas imagens já é feita de forma automatizada devido a 
avanços nas técnicas de computação na nuvem. 

 
Primeiramente as imagens são alinhadas, definindo a localização da câmera em relação ao 
objeto, formando uma nuvem de pontos esparsa, após os pares de estéreo são reconhecidos, e 
os pontos identificados formam uma nuvem densa, em seguida ocorre uma triangulação 
geométrica gerando a malha de extração, e finalmente o mapa de textura 2D que possui pontos 
de correspondência com a malha. (Figura 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 03- Posição da câmera em relação ao objeto/ Malha de extração/ Mapa de texturas. 
Fonte: Autores 

 

As campanhas fotográficas foram realizadas em ambientes externos com o dispositivo móvel 
Asus Zenfone Live L1, com câmera 13MP e memória de 32 GB, em dias ensolarados e distintos 
aos das varreduras a laser, sobre a penumbra de uma árvore, buscando não obter contato direto 
com a iluminação natural o que pode gerar inconsistências. Os objetos são sobrepostos a uma 
cadeira, e após a aquisição das imagens são inseridas na versão educacional do software Recap 
Photo (Autodesk) instalado em um notebook. Este programa faz o processamento das fotografias 
em nuvem, sendo necessário inserir ao menos vinte fotos para gerar um modelo tridimensional. 
E após a aplicação dos dois métodos, serão comparados os seguintes aspectos: o tamanho dos 
arquivos, a geometria dos modelos, apresentação das texturas e dimensões (estojo). 

 
RESULTADOS 

 

Após o processamento, os seis produtos (três do escaneamento a laser e três por meio da 
fotogrametria) alcançados com as ferramentas, foram exportados em arquivos .obj. O primeiro 
modelo adquirido através do escaneamento a laser foi o coral, um elemento pequeno e com 
superfície irregular, o arquivo gerado possui cerca 4.211 KB (.obj), e apresentou a coloração e a 
forma concedendo lhe um aspecto sem muita definição, o material poroso contidos na textura, 
não foi possível de ser visualizado; o tamanho do objeto neste caso, provavelmente interferiu 
diretamente na qualidade do modelo obtido, que não revelou os detalhes. Já o modelo 
elaborado com o método de fotogrametria tem 22.987 KB (.obj), sendo empregadas cerca de 
setenta e duas imagens (.jpg), e apresentou boa precisão, mais nitidez e detalhamento em sua 
totalidade, o número de imagens empregadas nesse caso pode ter concedido um aspecto mais 
detalhado. (Figura 04)
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Figura 04: Modelo obtido com scanner a laser/ modelo fotogramétrico. 
Fonte: Autores 

 

 

O segundo objeto é um estojo que possui uma estampa com diversidade de cores e formas, o 
escaneamento tem cerca de 6.578KB (.obj), e apresentou a geometria com falhas leves na alça 
do objeto, e a textura do modelo demostrou um aspecto sem muita definição. Já o 
fotogramétrico tem 66.073 KB (.obj) e utilizou cerca de vinte e três imagens (.jpg), reproduzindo 
o objeto com excelente detalhamento da superfície, e a presença da coloração e das texturas 
apontou ser bastante nítida. (Figura 05) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 05: Modelo obtido com scanner a laser/ modelo fotogramétrico. 

Fonte: Autores 
 

 

Com relação às dimensões o modelo elaborado com scanner a laser revelou ser mais preciso, 
com uma variação milimétrica, já o fotogramétrico demostrou variação entre 1.7 a 3.07 cm 
(Tabela 1). 

 
Dimensões Originais Scanner a 

laser 
Fotogrametria Variação entre o modelo 

original, e o gerado com 
scanner a laser (cm) 

Variação entre o modelo 
original, e o gerado com a 

técnica de Fotogrametria (cm) 

Altura 11.50 cm 11.05 cm 9.06 cm 0.45 cm 2.44 cm 

Largura 21.00 cm 21.00 cm 17.93 cm 0.00 cm 3.07 cm 

Profundidade 11.50 cm 11.21 cm 9.80 cm 0.29 cm 1.70 cm 

Tabela 1: Dimensões do estojo, e dos modelos 3D (Escaneamento a laser e fotogramétrico). 

Fonte: Autores 
 
 

O terceiro objeto é um extintor que tem um tamanho bem maior do que os anteriores, com 
superfície  regular  e  uma  forma  cilíndrica,  o modelo  3D  formado  com  scanner  a  laser  foi 
elaborado no laboratório, utilizando uma cadeira universitária com prancheta. O modelo da

55



 

 

 

varredura a laser tem 8.049 KB (.obj), e demostrou uma excelente precisão na geometria da parte 
cilíndrica, e uma deformação na mangueira; a textura do objeto conseguiu expor a coloração dos 
adesivos. Devido à indisponibilidade de acesso ao mesmo objeto em decorrência da pandemia 
de Covid- 19, um extintor semelhante foi utilizado no desenvolvimento do modelo 
fotogramétrico, assim como nos outros dois modelos digitais (fotogramétricos), as fotografias 
também foram capturadas sobre a penumbra de uma árvore, e neste caso com apoio de uma 
cadeira universitária com prancheta. Cerca de vinte e quatro imagens (.jpg) foram utilizadas, o 
modelo de 19.178KB apresentou variação na forma cilíndrica que demostrou ser mais estreita 
na parte inferior do objeto, e a mangueira assim como a do escaneamento a laser, também não 
conseguiu representar a sua geometria com precisão. (Figura 06) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 06- Modelo obtido com scanner a laser/ modelo fotogramétrico. 

Fonte: Autores 

 
O uso do scanner a laser demostra algumas vantagens em decorrência do tempo de digitalização, 
já que a formulação de pontos ocorre em tempo real demandando apenas de alguns minutos, 
apresentando um modelo integrado. Já a fotogrametria implica em um tempo maior de trabalho 
em campo, aja visto na aquisição das imagens, e depois no processamento, o qual neste estudo 
foi realizado em nuvem, o que pode variar em mais de horas, porém apresenta um modelo com 
mais detalhes; este método de processamento no servidor da nuvem possibilita a elaboração de 
modelos digitais utilizando apenas uma câmera e um computador de baixo custo, já que o 
processamento gráfico, demanda da utilização de uma Unidade de Processamento Gráfico (GPU) 
a qual, é dedicada aos gráficos avançados e a renderização em tempo real, sendo um item 
oneroso na aquisição de computadores. 

 
Nesta investigação, os modelos 3D obtidos com uso da fotogrametria digital apresentaram ser 
mais nítidos e com mais detalhes dos que os adquiridos através do escaneamento a laser, que 
gerou arquivos mais leves já texturizado, mais sem muita definição. Apesar de  ter uma boa 
precisão com relação às dimensões (teste elaborado com estojo), o scanner a laser utilizado 
possui um cabo, e a depender do objeto tem se limitações durante a aquisição, já que o 
dispositivo (notebook) passa a ter de ser utilizado em uma mão, e na outra o aparelho ( scanner), 
a depender do movimento efetuado com equipamento (scanner) durante a digitalização, ocorre 
um deslocamento em relação à posição dos pontos (nuvem de pontos), onde o processo passa 
a ser interrompido, e é necessário busca a mesma posição ou até mesmo retomar o 
procedimento do início. No caso da fotogrametria computadorizada, o desenvolvimento dos 
modelos digitais também pode ser implementado com softwares de código aberto, e com uso
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de câmera não métrica, o que diminui altos valores com os scanners a laser; pois o uso da 
fotogrametria ainda se apresenta como sendo a de menor custo. “Fotogrametria é bem mais 
barato do que a técnica de LS - Laser Scanner. Se o orçamento for o principal parâmetro a ser 
considerado no projeto, a fotogrametria deve ser adotada”. (MÜLLER FILHO, 2015) 

 
CONCLUSÃO 

 
Em comparação aos métodos tradicionais de modelagem, o uso de novas ferramentas na 
elaboração de modelos tridimensionais, demostra ser mais rápido em relação ao tempo de 
obtenção, gerando modelos digitais integrados. Às duas formas de aquisição apresentam 
vantagens e desvantagens, a depender do modelo a ser produzido o scanner a laser pode ser 
uma ótima opção, já o uso da fotogrametria possui um custo menor, e mostra ser bastante 
eficiente na representação. 
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RESUMO  

Este artigo objetiva abordar a metodologia de análise comparativa nela utilizada como avaliador 
qualitativo de projeto de arquitetura e urbanismo. A partir de estudos de leituras projetuais, é 
possível verificar, por meio de confrontação de ideias, as características relacionadas a circulação 
e permanência nos espaços. Assim, pretende-se, em primeiro momento, apresentar os espaços 
coletivos produzidos para concursos de arquitetura – com as mesmas diretrizes projetuais – do 
ponto de vista da rua, a fim de dispor a metodologia comparativa estudada. Serão apresentadas 
análises diagramáticas de três projetos potenciais de habitação de interesse social, vinculados 
ao Concurso Público Nacional de Projeto de Arquitetura de edifícios de uso misto para a região 
do Sol Nascente, no Distrito Federal, realizado em 2016 pela Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional do Distrito Federal (CODHAB-DF). Em seguida, aposta-se metodologicamente na 
construção de uma análise diagramática comparativa que destaca parâmetros específicos para 
esta finalidade, a saber: funções, densidade ocupacional e permeabilidade e fluxos. Por fim, 
objetiva-se considerar as avaliações como reveladoras da qualidade dos espaços coletivos a 
partir dos projetos realizados em situação de concurso, mesmo quando inseridos em programas 
habitacionais que induzem soluções limitadas, como é o caso do Programa Minha Casa Minha 
Vida, no qual o concurso foi inserido.  

Palavras-chave: Metodologia; Diagramas; Projetos de Habitação Social. 

DIAGRAMAS COMO POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS 

Analisar o espaço coletivo significa captar aspectos de sua espacialidade que permitam a 
identificação não apenas de suas características formais, como também de suas potencialidades 
de apropriação e funções. Pretende-se abordar parâmetros que correspondam a uma 
característica espacial que se quer entender a respeito dos projetos propostos para os espaços 
coletivos. Os projetos selecionados para o estudo, apesar de partirem do mesmo problema e do 
mesmo contexto, apresentam soluções distintas, que resultam em particularidades do espaço 
construído – volumetria e materialidade das edificações –, mas em especial dos espaços não 
construídos. 

A metodologia da pesquisa busca instrumentalizar uma reflexão acerca da qualidade projetual 
das propostas selecionadas do concurso, por meio de análises comparativas diagramáticas. Para 
isso, parte-se da compreensão do diagrama como um mecanismo que visa propor expressões 
de experiências pré-lógicas (MONTANER, 2017), de caráter subjetivo, que, no caso deste 
trabalho, materializa-se na qualidade pela qual se propõe pelos projetos. Assim, a proposta 
metodológica se inicia a partir do redesenho de cada projeto para dar sequência na investigação 
dos caráteres público e privado dos espaços coletivos presentes no grupo de projetos 
escolhidos, formados pelos premiados, destacados e participantes do concurso em questão.   

Segundo Montaner (2010), é preciso reinterpretar a habitação para além do escopo 
estritamente privado, promovendo atividades compartilhadas e comunitárias, em áreas onde é 
possível desenvolver a capacidade de relacionamento e melhorias das estruturas urbanas, 
compreendendo o bem-estar e evitando a construção meramente numérica de casas. Para isso, 
o autor formulou uma série de critérios e metodologias, diagramas e sistemas de validação que 
permitem estabelecer um marco para o debate a respeito da reformulação das normativas de 
desenho para as habitações do século XXI. Ainda segundo o autor (2017), os diagramas são 
utilizados para 
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(...) incorporar as informações a sistemas abertos e inclusivos, construídos 
para ter capacidade de transmissão e de evolução; eles são abstratos, partem 
de um processo mental e têm como objetivo estabelecer esquemas 
geométricos em estado de transformação.” (MONTANER, 2017, p. 22). 

Em sua tese, Júlio Vieira (2015) apresenta elementos conceituais que dão suporte à leitura de 
projeto, chamados de ‘vias de aproximação’. Elas foram formuladas tendo como base um 
referencial teórico que trata da análise do espaço na arquitetura e de seus recursos gráficos. 
Segundo Vieira, as ferramentas de leitura de projeto formam 

(...) um conjunto de fatores que determinam uma condição para a vitalidade 
dos espaços na arquitetura (...). Os elementos que deram suporte à leitura de 
projeto são chamados de ‘vias’ e foram formulados tendo como base um 
referencial teórico que trata da análise do espaço na arquitetura e seus 
recursos gráficos (VIEIRA, 2015, p.7). 

A intenção da leitura das obras arquitetônicas é captar aspectos de sua espacialidade que 
permitam a identificação de sua natureza particular. Assim, cada noção abordada por Vieira 
(2015) corresponde a um aspecto espacial que se quer entender a respeito da arquitetura e de 
sua integração ao meio urbano, os quais abrigam usos públicos. 

O objetivo é identificar a configuração dos espaços a partir da confrontação de diversas soluções 
para um mesmo problema, oportunidade que se oferece nos concursos de projeto, quando 
percebidos enquanto arquitetura potencial e utilizados como ferramentas analíticas (CHUPIN, 
2015). Como ferramentas, foram utilizados diagramas analíticos (MONTANER,2017; 
SOBREIRA,2016; VIEIRA, 2015), a fim de sintetizar em poucos elementos gráficos, agrupados em 
parâmetros analíticos, as principais características dos espaços potenciais estudados. 

FERRAMENTAS DE LEITURA 

O primeiro parâmetro é o de funções (cheios e vazios), a qual possibilita a leitura da condição 
espacial arquitetônica em relação aos usos e à sociabilidade dos aspectos comuns. Visa-se 
identificar as condições geométricas favoráveis ao estímulo do uso público coletivo, assim como 
verificar a incidência de espaço positivo e de abrigo nos espaços coletivos e, principalmente, o 
potencial de uso dessas áreas. 

O parâmetro de densidade ocupacional (cheios e vazios) possibilita a leitura da condição espacial 
determinada pela morfologia da projeção do conjunto edificado sobre a área de intervenção. 
Além disso, visa descrever características geométricas e de posicionamento dos vazios em 
relação aos cheios. Compreender a relação entre geometria da ocupação e do espaço coletivo, 
que pode se estabelecer por ideias visuais que expressam confinamento, abertura, integração, 
hierarquia e envolvimento. 

Os parâmetros possibilitam analisar as condições espaciais arquitetônicas em relação à 
permeabilidade, à acessibilidade e ao sistema de circulação do espaço coletivo. O que permite 
verificar a incidência e as características geométricas posicionais dos espaços, situações de 
penetrabilidade e transpasse de percurso, assim como avaliar a gradação de acessibilidade das 
regiões de ingresso. 
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Os parâmetros serão apresentados por meio de sistemas diagramáticos, os quais são capazes 
de interpretar vetores, fenômenos e desejos da realidade, assim como podem ser um bom 
instrumento para examinar e enriquecer os aspectos sociais, culturais e discursivos da prática 
arquitetônica (MONTANER, 2017). Eles também auxiliam no mapeamento dos projetos 
potenciais e na marcação da trajetória do indivíduo pelo conjunto habitacional idealizado.  

O espaço coletivo estudado é o que está no nível da rua, o lugar de encontro, onde se desenvolve 
a vida social, o espaço de identidade, em que grupos sociais se reconhecem e há a possibilidade 
de trocas. Ele está associado às formas físicas: vias, praças, parques, calçadas, marquises e 
pilotis. Entretanto, pode ser considerado público, semipúblico ou privado. Os diagramas 
destacam a importância do espaço de uso coletivo, como a transição entre áreas de diferentes 
usos, bem como entre espaços públicos e privados e a que ocorre entre as áreas coletivas, seja 
o caminho dos pedestres ou de veículos (ARENDT,1987; HABERMAS, 2000; HERTZBERGER, 1999; 
SOLÀ, 2008). 

Tendo em vista a potencialidade desta ferramenta metodológica, o processo deste artigo se 
desenvolverá com as seguintes etapas: redesenho dos projetos com o intuito de mapear os seus 
funções, sua densidade ocupacional e, consequentemente, entender a permeabilidade de cada 
projeto e seus fluxos; leitura comparativa simultânea dos três mapas; e, por fim, interpretação 
das relações entre os mapas, avaliando a qualidade dos vazios que podem ser residuais ou não, 
dos espaços coletivos dos produtos do Concurso Público Nacional de Projeto de Arquitetura 
voltado para habitação de interesse social para o Sol Nascente, proposto pela Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB-DF), em 2016. 

ESPAÇOS COLETIVOS EM PROJETOS DE HABITAÇÃO SOCIAL 

O concurso público nacional de projeto de arquitetura e complementares para edifícios de uso 
mistos, com unidades habitacionais e comércio foi elaborado pela CODHAB-DF, para o Setor 
Habitacional Sol Nascente. Sua localização é a quadra 105 do trecho II (Figura 1), na Região 
Administrativa (RA) de Ceilândia (RA IX). Geograficamente, trata-se de área periférica, na franja 
urbana da metrópole, situada entre rodovias e platôs formados pelos vales de córregos da 
região.  

Figura 1: Sol Nascente no contexto do Distrito Federal 
Fonte: Google maps, 2019. Editada pela autora. Acesso em: 06/19 
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O objeto consistia no desenvolvimento do projeto para um módulo em “L”, que correspondia a 
2 (dois) conjuntos (B1 e B2) e uma área intersticial situada entre eles (B1/B2), na qual deveria 
ser proposto o paisagismo. A proposição de tipologias era livre, sendo permitida qualquer 
variação de padrão de edifícios no interior dos conjuntos. O projeto deveria ser replicado para 
os outros 05 (cinco) módulos em “L”. No que se refere ao parcelamento urbano da área de 
intervenção – previamente definido, nas bases do concurso –, tratam-se de 12 conjuntos, 
dispostos em 6 módulos em “L” (Figura 2) (CODHAB-DF, 2016). 

As diretrizes técnicas e conceituais apresentadas consideravam que os projetos deveriam tratar 
os Edifícios de Uso Misto como um conjunto edificado coeso, especialmente no que tange aos 
aspectos plásticos e estéticos. Consideravam, ainda, que os projetos poderiam e deveriam 
sugerir conexões do conjunto edificado com a malha urbana e os sistemas de circulação (Idem). 

Os participantes também deveriam considerar para o lançamento dos partidos arquitetônicos: 
os efeitos dos ventos, umidade e insolação; as características arquitetônicas do entorno, como 
altura máxima das edificações, posição das ruas adjacentes, acesso aos terrenos e etc.; as 
interferências do meio em que os terrenos estão inseridos; as características dos terrenos, como 
aspectos fisiográficos, tipo do solo, águas superficiais, topografia, declividade e vegetação 
existente. Assim, os projetos deveriam levar em consideração questões relativas à qualidade e 
à sustentabilidade - ambiental, econômica, social e cultural -, utilizando soluções que traduzam 

 

Figura 2: Área de intervenção do concurso. 
Fonte: CODHAB, 2016. Figura gerada a partir de arquivo de AutoCAD disponibilizado em: 

http://www.codhab.df.gov.br/concursos/eum-sol-nascente-quadra-105/pagina/testewr. Acesso em: 09/18. 
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as exigências do conforto ambiental e o menor impacto possível, incorporando novas 
tecnologias que acarretem maior eficiência, inclusive no seu aspecto funcional (Ibidem). 

O resultado do concurso premiou três propostas – primeiro, segundo e terceiro colocados – e 
destacou duas menções honrosas. Além dos premiados e destacados, para as análises dos 
espaços coletivos, a pesquisa selecionou mais cinco participantes do concurso para, ao final da 
análise, entender as diversas formas de concepção e soluções de um mesmo objeto. A seguir, 
apresentam-se os parâmetros já citados no item metodológico, por meio dos projetos 
estudados. 

FUNÇÕES 

O primeiro parâmetro a ser estudado é o de usos, que permite realizar uma leitura qualitativa 
do espaço arquitetônico, no que diz respeito aos usos e à sociabilidade dos aspectos comuns. 
Assim, visa-se identificar as condições favoráveis ao estímulo do uso público coletivo, bem como 
verificar a incidência de espaço positivo e de abrigo nos espaços coletivos e, principalmente, o 
potencial de uso dessas áreas. Vale ressaltar que todos os participantes do concurso tiveram 
que considerar o uso misto no conjunto habitacional, assim como soluções urbanas que 
conectem os conjuntos entre si e o entorno.  

O primeiro colocado propõe uma implantação que incentiva o uso dos espaços coletivos 
públicos, a qual intenta promover o encontro e a formação da identidade local. Toda a parte 
comercial foi voltada para fora do terreno, a fim de promover situações de praça no seu limite. 
Elas também acontecem no interior de cada grupo de blocos, comerciais e habitacionais, e na 
porção central do local, ciando eixos urbanos de entretenimento. Tais espaços coletivos 
possibilitam atividades culturais, esportivas e de lazer, mostrando-se bem flexível à diversidade 
de funções. 

O segundo colocado propôs um projeto que respeitasse a noção de público e privado, 
correspondente ao térreo (público) e pavimentos superiores, (privado), mas também 
procuraram espraiar essa separação no térreo. Assim, dividiu o zoneamento em duas partes: 
uma porção comercial e outra habitacional. Por um lado, respondem ao movimento dos 
pedestres públicos, por meio da criação de áreas comerciais; e, por outro, intencionam 
diferentes usos como praças e pátios, segundo os autores, “semipúblicos”,1 os quais visam a 
integração social e, por consequência, reforçariam a “identidade local”.2 Os pátios internos aos 
edifícios foram concebidos para serem multifuncionais, a fim de possibilitarem a “inserção de 
diversas atividades comunitárias não pré-determinadas, e que venham da própria população 
local”3, como “feiras livres, assembleias, festas culturais e atividades esportivas”.4 

A proposta do terceiro colocado buscou entender os limites da quadra como potenciais 
transições entre o espaço público e o privado. Assim, ainda que os parcelamentos sejam 
definidos e delimitados por vias públicas, a continuidade e o estímulo do espaço coletivo 
estariam garantidos por meio das áreas comerciais que se articulam por todo o lote, segundo os 
autores. O uso de estacionamento subterrâneo permitiu que todo o local tivesse praças de 

 
1 Citação retirada das pranchas apresentadas pelos autores do projeto para o concurso em questão, disponíveis em: 

http://www.codhab.df.gov.br/concursos/eum-sol-nascente-quadra-105.   

2 Idem 

3 Ibidem 

4 Ibidem 
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convivência públicas; e, por fim, os arquitetos localizaram unidades habitacionais no térreo, 
configurando um pátio interno privado aos moradores habitações. As áreas destinadas à 
habitação acontecem, pontualmente, às extremidades do terreno em “L”. Seus acessos estão 
localizados em pátios internos, os quais possuem barreiras físicas, criando, assim como o 
segundo colocado, uma pequena situação condominial. Outra característica desse projeto é a 
criação de salas multiuso para estimular o convívio dos moradores do conjunto habitacional. 

O projeto da primeira menção honrosa surgiu a partir da ideia de formar pequenos núcleos 
habitacionais unidos por uma praça em comum. Cada núcleo é formado por unidades 
habitacionais, salão multiuso e um pátio interno. Apesar das unidades comerciais fazerem parte 
da volumetria dos núcleos, elas não interagem com essas áreas, definindo-os como espaços 
coletivos privados. O projeto é composto por quatro núcleos isolados de uso misto, comercial e 
habitacional. Na planta térreo da primeira menção honrosa, os acessos ao comércio foram 
localizados na parte externa desses núcleos e propostos em todo conjunto para fazer da região 
periférica superior e da periférica direita do terreno um espaço de circulação de visitantes. As 
áreas destinadas à habitação completam o núcleo de uso misto, e seus acessos acontecem por 
meio de um pátio interno, onde foi proposto um salão multiuso e uma sala de convivência, os 
quais são considerados espaços coletivos privados, uma vez que só podem ser frequentados por 
moradores do conjunto habitacional. 

De acordo com os autores da proposta que obteve segunda menção honrosa, o projeto 
habitacional intenciona uma arquitetura que seja cúmplice na realização das atividades 
humanas, com espaços disponíveis para o seu desenvolvimento. Nesse sentido, defendem um 
projeto que se aproxima da “cidade real”,5 feita de bairros humanizados que se constituem da 
somatória de usos que se complementam e fazem da dinâmica das associações humanas sua 
verdadeira centralidade. O objetivo do projeto é ressignificar a vila, a esquina e a praça como 
espaços plasticamente solidários às volumetrias existentes no entorno: “um espaço que se 
define por pequenos grupos familiares em meio a arquiteturas silenciosas que privilegiam o 
homem como protagonista do seu dia a dia”.6 A praça, nesse contexto, é o centro de convivência 
e de trocas, do aprendizado, que dá sentido à ideia de cidade. Para completar, o conjunto 
habitacional também é formado por dois núcleos condominiais, os quais possuem espaços 
coletivos privados com diversos usos, como parquinho, sala multiuso, área para esportes. 

A proposta do primeiro participante levou em conta as questões construtivas e o 
aproveitamento do potencial do terreno para a elaboração do projeto. Conforme sugere o 
formato alongado dos conjuntos que compõem o modulo, obteve-se dois volumes longitudinais, 
orientados a noventa graus entre si e separados por áreas livres. Os autores localizaram toda a 
área comercial na porção periférica do terreno e voltaram as unidades habitacionais às suas 
extremidades. Posteriormente à zona comercial, implantou o estacionamento. A distância entre 
eles ocasionou uma pequena área coletiva pública, como um átrio central, mas de livre acesso. 
O grande espaço coletivo proposto por esse projeto foi a praça intersticial que conecta os dois 
eixos do conjunto habitacional.  

Por fim, o segundo participante tem como eixo condutor a transição entre os espaços público e 
privado, e a integração dos blocos habitacionais dos conjuntos implantados com a criação de 
pátios internos. Na inserção entre os conjuntos, foi projetada uma praça com caminhos de 

 
5 Ibidem 

6 Ibidem 
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“proporções generosas que agem como um eixo de circulação e distribuição de pessoas”.7 As 
circulações internas foram projetadas para permitirem espaços de convivência “quase como 
uma extensão das ruas de acesso”, gerando integração entres os moradores e a vizinhança nos 
“espaços urbanos e comerciais instalados”.8 Os arquitetos determinaram que os espaços 
comerciais fossem dispostos considerando a melhor ocupação e uso do térreo. Os espaços 
coletivos foram concebidos para que tivessem equipamentos comunitários como bicicletários, 
bancos, parquinhos etc. Vale ressaltar que, assim como outras propostas, este projeto optou 
por criar um estacionamento subterrâneo para localizar as vagas de carros. Na parte interna ao 
conjunto habitacional, cria-se um polo conectado com o setor comercial, com o núcleo 
residencial e os calçadões. 

DENSIDADE OCUPACIONAL 

O parâmetro de densidade ocupacional permite a interpretação do espaço a partir da proporção 
do contraste entre a área edificada e a livre. Nesta relação entre cheios e vazios, algumas 
percepções são importantes de serem observadas como as noções de abertura e fechamento; 
união e separação; e, consequentemente, o condicionamento dos fluxos, que serão abordados 
mais adiante. 

O primeiro colocado prioriza uma implantação que visa quebrar a monotonia típica da repetição. 
A proposta também se integra ao meio urbano diluindo os limites privados, incentivando o uso 
dos espaços coletivos públicos e intensificando a troca de identidade do novo morador com o 
pré-estabelecido na região. Os autores propõem que a maior parte do conjunto habitacional 
seja de áreas livres, cerca de 73%, possibilitando, assim, a criação de mais espaços coletivos.  

O projeto do segundo colocado propõe uma implantação simétrica nos dois lados do terreno. 
Diferentemente do primeiro, a proposta mantém os limites privados, o que impede a integração 
com o meio urbano. Os vazios entre os edifícios geram pátios internos entre os blocos e formam 
áreas livres que correspondem a 75% do terreno, proporcionando grandes oportunidades para 
os espaços coletivos.  

O terceiro colocado estabelece uma implantação e uma tipologia de edifícios que resultam de 
uma racionalização aliada à intenção de oferecer grande permeabilidade aos transeuntes. Os 
blocos estão dispostos de uma maneira que facilita a associação de todas as quadras por meio 
de espaços livres, observados em 86% da totalidade do terreno. Mas, assim como o segundo 
colocado, criam pequenas situações condominiais, inserindo limites privados em certas áreas 
coletivas.   

A primeira menção honrosa opta por situações condominiais, ao designar quatro núcleos 
edificados, criando um vazio entre as edificações, caracterizado pelos pátios internos. Já as áreas 
livres entre os quatro núcleos são formadas por praças, buscando a integração dos espaços. Tais 
espaços correspondem a 79% da área total do terreno. 

De acordo com os autores da proposta que obteve a segunda menção honrosa, o projeto 
habitacional intenciona uma arquitetura que seja cúmplice na realização das atividades 
humanas, com espaços disponíveis para o seu desenvolvimento. O objetivo da proposta é 
ressignificar a vila, a esquina e a praça como espaços plasticamente solidários às volumetrias 

 
7 Ibidem 

8 Ibidem 
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existentes no entorno. Assim, propõe uma implantação que retoma tais características da 
“cidade real”, com alta densidade, comparado às outras propostas – 65% de áreas livres –, e 
poucas aberturas. Entretanto, valoriza os espaços coletivos nas esferas pública e privada.  

O primeiro participante levou em conta o aproveitamento do potencial do terreno para a 
elaboração do projeto. Conforme sugere o formato alongado dos conjuntos que compõem o 
modulo, obteve-se dois volumes longitudinais, orientados a noventa graus entre si e separados 
por áreas livres. O resultado possibilita uma comunicação entre as volumetrias construídas por 
intermédio de vazios, o qual corresponde a 87% do terreno. O projeto também compreendeu 
um vazio central em cada volume, a qual objetivava o planejamento de áreas coletivas. 

A proposta do segundo participante propõe três linhas de construção, posicionadas 
desconectadas no sentido longitudinal de cada lote, com intervalos em sua extensão. Entre os 
edifícios, estão dispostas as áreas verdes e de convívio. A forma retangular, segundo os autores, 
permitiu melhor aproveitamento dos lotes e possibilitou a inserção do paisagismo, as 
circulações e as áreas comuns no interior de cada quadra. Na inserção entre os conjuntos, foi 
projetada uma praça com caminhos de “proporções generosas que agem como um eixo de 
circulação e distribuição de pessoas”.9 Nesse projeto, as áreas livres correspondem a 75% da 
totalidade do terreno. 

PERMEABILIDADE E FLUXOS 

Tais parâmetros possibilitam analisar as condições espaciais arquitetônicas em relação à 
permeabilidade, à acessibilidade e ao sistema de circulação do espaço coletivo. O que permite 
verificar a incidência e as características geométricas posicionais dos espaços, situações de 
penetrabilidade e transpasse de percurso, assim como avaliar a gradação de acessibilidade das 
regiões de ingresso. 

O primeiro colocado, a partir do eixo de entretenimento, cria transversais de conexão urbana 
com calçadões para pedestres, perpassando os conjuntos. Essa conectividade urbana permite 
melhor circulação peatonal por toda a área, tornando conveniente o acesso e o encontro nas 
áreas comerciais. Dessa forma, o conjunto concebe um sistema de circulação estruturado e 
integrado com a malha urbana prevista para o local. Parte das vagas foi posicionada sob os 
edifícios em um arranjo facilitado por vãos modulados dos pilares no nível do pavimento térreo, 
promovendo o fluxo e aumentando a permeabilidade por todo o terreno. As fachadas 
comerciais foram recuadas em relação ao alinhamento do prédio, criando uma espécie de 
galeria para os transeuntes e, com tratamento urbanístico, a rua passa a ser um ponto de 
encontro. Às bordas dos lotes, próximas às praças, há um espaço aberto com área verde e 
estacionamento, onde os prédios são recuados mais para o interior do terreno, ampliando a 
visual para as praças, formando junto com estas um eixo verde. Na parte interna ao conjunto 
habitacional, junto à praça intersticial, foi previsto um polo conectando-se ao setor comercial e 
de lazer, criando mais opções de trajeto para o transeunte, reforçadas pela proximidade entre 
as praças. Nesse espaço, há áreas permeáveis com arborização contígua à área verde interna do 
conjunto. Os autores comentam que o uso desta área deve ser “dinâmico, possibilitando 
festivais culturais e atividades comunitárias”.10 

 
9 Ibidem 

10 Ibidem 
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Já o segundo colocado procurou dialogar com o entorno existente, ao serem dispostos blocos 
conectores que conformam quadras e espaços abertos, atuando dentro da escala de baixo 
gabarito do contexto urbano. Foi considerada a hierarquia das vias locais e principais, que 
implicariam em diferentes escalas, na disposição comercial e na posição de acessos aos edifícios. 
Somado a isso, também interfeririam na conexão com infraestruturas de transporte e de lazer, 
provocando aumento do fluxo de moradores nos caminhos que levam para essas áreas. Uma 
das metas dos autores era “encorajar o senso de comunidade e pertencimento”,11 e, para isso, 
era importante que os espaços fossem de boa qualidade e que a composição dos novos edifícios 
formasse áreas livres dentro de uma hierarquia espacial, a qual gerasse atalhos urbanos, de 
modo a garantir a permeabilidade do conjunto habitacional. As calçadas ao redor dos conjuntos 
foram planejadas como áreas de maior penetrabilidade do solo “com maior densidade de 
vegetação e fornecendo sombreamento adequado ao passeio”,12 segundo os autores. Os 
arquitetos sugerem uma separação do público e privado. Este, nos pátios ocasionados pelas 
edificações, e aquele, predominante na região periférica e praça intersticial. Essa situação, além 
de segregar os novos moradores dos habitantes existentes, pode intensificar o isolamento da 
porção periférica inferior do local, visto que não há nenhum uso estimulante nesses trechos, 
possibilitando a criação de espaços residuais. 

Como dito no item anterior, a proposta do terceiro colocado buscou entender os limites da 
quadra como potenciais transições entre o espaço público e o privado. Tal característica, além 
de estimular os espaços coletivos e garantir a articulação de pedestres por todo o lote, possui 
uma implantação que instiga a associação de todas as quadras para que o caminhar seja mais 
natural e acessível. A tipologia dos edifícios também permite a permeabilidade com apoio do 
pátio interno, configurado no interior dos núcleos condominiais, e a praça intersticial é o 
principal elemento articulador, conformando um espaço coletivo público que permeia e conecta 
as quadras. As áreas destinadas à habitação, na planta térreo, acontecem pontualmente, às 
extremidades do terreno em “L”. Seus acessos estão localizados em pátios internos, os quais 
possuem barreiras físicas, criando, assim como o segundo colocado, uma pequena situação 
condominial com os moradores do trecho II do Sol Nascente. Como não há presença de bolsões 
de estacionamentos, os autores puderam explorar grande parte do térreo para espaços 
coletivos públicos, com a criação de pequenas praças de convívio e a grande praça intersticial, 
intensificando grande fluxo de pedestres no interior do terreno, e não apenas na região 
periférica. Como o projeto sugere aberturas comerciais e intenciona usos comerciais e praças 
por todo local, não se localizam áreas residuais potenciais no projeto do terceiro colocado. E, 
apesar do grande espaço coletivo público e da permeabilidade alcançada no projeto, explorou-
se pouco a diversidade de usos. 

A primeira menção honrosa uniu os núcleos habitacionais por uma praça em comum, buscando 
a integração dos espaços e a permeabilidade do entorno por meio de das praças. No térreo, foi 
priorizado o uso comercial, voltado para as vias principais e para as praças de convivência, 
enquanto o uso habitacional, com mais privacidade, acontece no interior da quadra. Nesse caso, 
há barreiras físicas que impedem a circulação livre do público e acabam por promover uma 
configuração condominial, o que diminui a permeabilidade do projeto. A definição dos espaços 
de permanência e passagem, inseridos no contexto local, possibilitou que a singularidade de 
cada conjunto se mantivesse, mas ao mesmo tempo, criasse uma linearidade onde os diferentes 
percursos se encontrassem nos pátios internos, dentro de cada núcleo. Eles não contêm 

 
11 Ibidem 

12 Ibidem 
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nenhum elemento que estimule a permanência do morador na região, apenas uma vegetação 
para trazer um melhor conforto ambiental ao local. A praças intersticiais contêm vegetação e 
mobiliário urbano que amparam apenas um trecho comercial e não foi definido nenhum uso 
específico para esses espaços coletivos públicos. Entretanto, seu porte e conformação em eixo 
fazem do local uma grande área pública potencial para a realização de diversas atividades, assim 
como ser um dos principais eixos articuladores do conjunto. Os bolsões de estacionamento são 
margeados por calçadas arborizadas e mobiliário urbano, consideradas nessa análise como 
pequenos espaços coletivos públicos que estimulam o fluxo no local. Apesar das pequenas 
conformações condominiais e da pouca diversidade de uso dos espaços coletivos, a primeira 
menção honrosa apresentou uma disposição espacial que evita espaços residuais, uma vez que 
se verifica a circulação em todos os vazios do terreno.  

Os autores da segunda menção honrosa questionam a estratégia de permeabilidade total dos 
espaços, no que classificam como “mito da cidade permeável”.13 De acordo com os argumentos 
dispostos nas pranchas, a permeabilidade excessiva cria espaços residuais sem uso, baixa 
densidade e dificuldade de controle do uso na indefinição a respeito do que é público, privado 
ou condominial, dessa forma, aproxima-se da cidade real. Na planta térreo da segunda menção 
honrosa, o comércio foi localizado na região periférica direita, na praça intersticial e uma 
pequena porção na região periférica superior do terreno, como visto anteriormente. Assim, os 
acessos foram voltados às respectivas posições das edificações comerciais. A proposta projetual 
dos autores do projeto cria, na região citada, espaços coletivos públicos, principalmente, na 
região central. O autor transforma o eixo conector em uma grande praça de encontro e área 
comercial, caracterizando o local como espaço coletivo público. O projeto é composto por dois 
núcleos habitacionais, localizados em toda porção esquerda, anterior à praça, e em toda porção 
inferior, posterior à área comercial. Essas regiões apresentam barreiras físicas que caracterizam 
uma conformação condominial, o que impede a livre circulação peatonal, diminuindo a 
permeabilidade do público. Nesse sentido, há um caráter condominial em que o autor do 
projeto consegue criar propostas de espaços coletivos, porém de caráter privado, uma vez que 
todas as áreas propostas são voltadas para os moradores do conjunto habitacional. Tal situação, 
assim, impede a relação entre os novos moradores e a população já estabelecida no trecho II do 
Sol Nascente. Vale ressaltar que o autor alcançou tamanha permeabilidade entre os núcleos 
habitacionais e as regiões de caráter público do conjunto habitacional devido ao fato de ter 
utilizado estacionamento subterrâneo. A segunda menção honrosa propõe barreiras físicas em 
seu projeto, o que caracteriza grande parte dos espaços coletivos do térreo como privados. 
Apesar disso, a disposição espacial sequer permite o surgimento de espaços residuais, pois, a 
tendência é que sempre haja o trânsito público de pedestres nos vazios do conjunto 
habitacional. 

Na planta térreo do primeiro participante, o comércio foi localizado na região periférica e seus 
acessos voltados às respectivas posições dos edifícios comerciais, propiciando, na região citada, 
espaços coletivos públicos. As áreas destinadas à habitação, na planta térreo, foram localizadas 
às extremidades dos eixos comerciais assim como seus acessos. Nesse caso, não há barreiras 
físicas, o que sugere a livre circulação de pedestres entre as áreas comerciais e habitacionais, 
configurando esses espaços coletivos como públicos, intensificando a troca entres os novos 
moradores e os já estabelecidos no trecho II do Sol Nascente. As praças do projeto foram 
localizadas na parte de trás de cada eixo comercial, a frente dos estacionamentos privados. Além 
disso, elas estão sob as edificações, tornando-se praças cobertas, que, apesar de espaços 

 
13 Idem 
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coletivos públicos, não possuem nenhum elemento de atração para que promova a 
permanência ou simplesmente a troca entre os moradores do conjunto habitacional e os pré-
estabelecidos na região, por outro lado, garante a permeabilidade por todo o local. Entretanto, 
a proposta apresenta praças em frente aos acessos comerciais, o que intensifica o caráter 
público e o fluxo dessa região. A praça intersticial possui caráter de ligação, porém, não confere 
ao local um atributo específico que qualifique sua função, sendo apenas um parquinho. Os 
autores do projeto não sugerem outras funções para os estacionamentos privados tampouco 
espaços para feiras, festas etc., apesar de haver muitas áreas ociosas. Entretanto, o projeto 
apresentou todos os espaços coletivos públicos para o pedestre, mesmo que sejam, em sua 
maioria, fluxos potenciais de passagem. Apesar do projeto não possuir barreiras físicas e propor 
muitos espaços coletivos públicos, não há estímulo à interação entre os novos moradores e os 
preestabelecidos.  

As áreas destinadas à habitação, na planta térreo do segundo participante, foram localizadas 
entre as edificações comerciais, assim como seus acessos, inseridos às praças propostas pelos 
arquitetos. Nesse caso, nenhuma delas apresenta barreiras físicas, o que sugere a livre 
circulação de pedestres e configura esses espaços coletivos como públicos, podendo ser 
potencial de troca entres os novos moradores e os já estabelecidos no trecho II do Sol Nascente. 
Os autores do projeto optaram por colocar áreas verdes entre as edificações e as praças, ora 
sob projeções, ora abertas. Entretanto, tais áreas de convivência não possuem funções pré-
estabelecidas para que ocorra esse tipo de interação. O projeto, apesar de propor todos os 
espaços coletivos como públicos, não desenvolve essa potencialidade, tendo em vista que sua 
disposição intenciona a passagem, o fluxo contínuo, não a permanência, uma vez que se 
apresenta como bastante permeável. Dessa forma, os espaços coletivos se tornam potenciais 
espaços residuais, já que não se explora a capacidade permeável do projeto. 

MATRIZ COMPARATIVA 

Nos sete projetos analisados, percebe-se a atenção dada, em sua maioria, aos espaços coletivos, 
os quais são tratados não como resíduos decorrentes da implantação dos elementos 
construídos, mas como áreas idealizadas para diversas formas de apropriação coletiva. Além 
disso, é possível ver certas semelhanças em algumas propostas, e outras proposições bem 
diferentes, demonstrando clara multiplicidade de soluções para um mesmo objeto, fruto do 
caráter democrático que os concursos de projeto tendem a ter.  

Assim, tomou-se como estudo metodológico a matriz comparativa dos projetos analisados para 
avaliar os espaços coletivos públicos, que foi disposta, diagramaticamente, apresentando a 
diversidade de propostas em relação aos parâmetros estipulados nessa pesquisa: funções, 
densidade ocupacional e fluxos e permeabilidade, bem como a variedade de ideias para o 
mesmo objeto, fundamentando a ideia do concurso de projeto. 

Percebeu-se, durante a elaboração da matriz (Figura 3), que a diversidade de usos, combinada 
à baixa densidade ocupacional do térreo, pode acarretar numa maior intensidade de fluxos e, 
consequentemente, na permeabilidade do local. Isso é perceptível no primeiro colocado, o qual 
propõe baixa ocupação, diferentes formas de usos coletivos ao longo do térreo e nenhuma 
barreira física. Sugerindo, assim, uma área permeável, com fluxos variáveis e ininterruptos. Por 
outro lado, há projetos que, mesmo idealizando um conjunto habitacional de baixa densidade 
ocupacional, acaba repelindo a ocupação espontânea dos espaços coletivos, como é o caso do 
primeiro participante. Em sua proposta, por mais que não existam barreiras físicas intencionais, 
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as edificações acabam funcionando como tal. Além disso, há baixa variação de uso e os espaços 
livres podem se tornar vazios esquecidos, diminuindo o fluxo, a permeabilidade e desmotivando 
a permanência no local. 

Há também uma terceira proposta que apresenta a mesma tendência do primeiro colocado, 
porém dentro das esferas pública e privada. A segunda menção honrosa propõe duas maneiras 
de ocupar os espaços coletivos: uma condominial e outra pública. Esta, localizada na praça 
intersticial, permite a interação entre os novos moradores e os pré-existentes, 
consequentemente, os usos já propostos de forma diversificada acentuam o fluxo do local. 
Aquela, localizada nos núcleos condominiais do projeto, por sua vez, contém grande variação de 
usos, intensificados por meio da característica projetual de vila, ampliado ainda por sua alta 
densidade. 

Por conta disso, pode-se inferir uma pequena equação acerca da qualidade projetual das 
propostas, configurando-se, por sua vez, como a hipótese desta pesquisa. No geral, a tendência 
é que a relação entre densidade e fluxos seja condicionada pela variável da diversificação dos 
usos dos espaços coletivos públicos ao longo do terreno.  

primeiro 
colocado 

segundo 
colocado 

terceiro 
colocado 

segunda 
menção 

primeiro 
participante 

segundo 
participante 

usos (funções) 

densidade ocupacional 

permeabilidade e fluxo 

primeira 
menção 

Figura 3: Matriz comparativa. 
Fonte: Diagramas e matriz elaborada pelo autor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fundamentalmente, as análises realizadas ao longo da pesquisa constatam a importância da 
qualidade projetual dos espaços coletivos em propostas voltadas para o extrato social menos 
favorecido do país. Tendo em vista que, por muito tempo, as propostas habitacionais realizadas 
pelo Estado, quando não alcançaram a maioria desses sujeitos, foram efetivadas, na maioria das 
vezes, de maneira distante e descontextualizada dessas vidas. 

Ao longo da história da produção de moradias pelo Estado brasileiro, foi possível observar 
tentativas de contenção do déficit habitacional, que são circunscritas aos grandes programas e 
projetos, como os IAPs, durante a década de 1940, a criação do BNH, na década de 1960, as 
políticas municipais e estaduais, dos anos de 1980 e de 1990, e o MCMV, nos anos 2000. 
Especificamente para este trabalho, o grande estímulo à realização desta pesquisa foi a 
qualidade projetual das proposições de arquitetura e urbanismo ao longo da história, em 
especial, no que tange os espaços coletivos produzidos por elas. 

Essa precariedade nas formas projetuais de habitação social, especificamente, nas proposições 
advindas do MCMV, encaminharam as reflexões da pesquisa para a modalidade de contratação 
via concursos de projeto. Esta escolha se deu por conta de sua característica democrática e 
criativa, funcionando como instrumento experimental para observação teórica, crítica e 
histórica de escritórios de arquitetura. Para tal, escolheu-se o Concurso Público Nacional de 
Projeto de Arquitetura, voltado para habitação de interesse social de uso misto para o Sol 
Nascente, proposto pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal 
(CODHAB-DF), em 2016.  

A leitura deste concurso partiu da escolha de três premiados, dois destacados e dois 
participantes, de modo que se pode observar singularidades da qualidade projetual de cada 
proposta. A aplicação da metodologia comparativa diagramática permitiu observar que é 
persistente a presença de espaços coletivos residuais em alguns projetos, mesmo eles sendo 
mais bem elaborados, uma vez que foram realizados por escritórios de arquitetura. Todavia, em 
outros casos, é notória a qualidade dos espaços coletivos produzidos, tanto na esfera pública, 
quanto na privada. Respectivamente, o primeiro colocado e a segunda menção honrosa. 

Essas duas propostas alcançaram situações em que os espaços coletivos não podem ser 
considerados residuais ou esquecidos, já que a permeabilidade e qualidade dos fluxos analisados 
condicionam a tais áreas não serem abandonadas. O primeiro colocado propõe espaços 
coletivos em pontos nevrálgicos que outras proposições não o fazem, e, por não construir 
barreiras físicas, estimula a livre circulação do pedestre público por todo conjunto habitacional. 
Já a segunda menção honrosa traz uma proposta condominial para o objeto em questão, porém, 
por mais que se deseje evitar obstáculos físicos, o autor vislumbra a ocupação futura de forma 
mais realista, observando as tendências dos conjuntos habitacionais brasileiros. 
Concomitantemente a isso, propõe um espaço coletivo robusto, com um programa 
diversificado, evitando que se crie espaços residuais dentro da condição condominial de seu 
projeto. As análises diagramáticas geradas somadas à sua síntese, matriz comparativa, 
permitem a configuração da hipótese do trabalho, de que há a tendência da relação entre 
densidade e fluxos ser condicionada pela variável da diversificação dos usos dos espaços 
coletivos públicos ao longo do terreno.  
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Por fim, destaca-se como inferência final dessa pesquisa que a análise dos projetos sugere que, 
mesmo condicionados às diretrizes do programa habitacional, os espaços coletivos resultantes, 
no geral, exibem qualidade superior ao padrão recorrente dos conjuntos habitacionais 
vivenciados no contexto brasileiro. A baixa de qualidade da produção habitacional, na verdade, 
está certamente mais associada à forma de contratação dos projetos, quando estes estão 
vinculados aos interesses de lucro do empreendimento e não ao programa em si. Ao se 
contratarem projetos com base em critérios de julgamento qualitativo – caso do concurso –, 
amplia-se a possibilidade de propostas de qualidade, desde a unidade habitacional, até os 
espaços coletivos, como se observou no concurso para unidades de uso misto no Sol Nascente, 
promovido pela CODHAB-DF. 
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RESUMO  

A ferrovia foi um elemento importante no desenvolvimento de diversas regiões do Brasil. Por 
consequência, é considerada patrimônio ferroviário, e carece de atenção para sua preservação. 
Este trabalho objetiva o estudo da orla ferroviária da cidade de Carazinho, localizada no 
noroeste do Rio Grande do Sul. Na cidade, a ferrovia teve importância fundamental enquanto 
propulsora de desenvolvimento urbano. Entretanto, após a sua desativação, houve um gradual 
distanciamento da população do local, percebido na forma como a ferrovia se encontra 
atualmente. Assim, buscou-se compreender o papel da ferrovia na formação urbana e seu 
potencial enquanto elemento de conexão envolvendo os diferentes espaços livres da cidade. 
Como metodologia, baseou-se em conceitos propostos por autores contemporâneos acerca da 
análise da paisagem urbana, englobando fatores como morfologia, estrutura urbana e aspectos 
socioespaciais. Buscou-se a compreensão das dinâmicas (sociais, econômicas e culturais) e dos 
conflitos existentes no local. Dessa maneira, realizaram-se análises multiescalares, na macro 
escala - área urbana, com análise da morfologia, suporte biofísico e fatores socioeconômicos -, 
e na meso escala - orla ferroviária e entorno, analisando a imagem da cidade -. Acredita-se que, 
com essas análises, seja  possível  identificar o  potencial da orla ferroviária enquanto espaço 
livre público de conexão, vinculado a um sistema de espaços livres, o que pode fornecer a 
população local mais áreas de permanência, permitindo a conexão com diferentes áreas, 
criando ambiências distintas e atendendo a um público diverso. 

INTRODUÇÃO 

Os espaços públicos são o local do encontro e da conexão. Eles devem ter subsídios que façam 
com que o pedestre se sinta convidado ao seu uso e ao ato de caminhar. Para ter melhores 
espaços públicos, as cidades devem ser vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis, além de 
priorizar pedestres e ciclistas em detrimento do carro como meio de transporte. O ambiente 
urbano, e seus espaços públicos, devem garantir que o pedestre se sinta confortável em realizar 
diversas atividades, sejam elas atividades necessárias, opcionais ou sociais. É importante que o 
meio urbano possua, além de espaços de passagem, lugares para permanência, descanso e lazer, 
se tornando mais atrativo. Por conseguinte, uma maior circulação de pessoas gera segurança, 
fazendo o movimento de atração de pessoas para usarem e se apropriarem do ambiente público 
(BENTLEY, et al., 1999; JACOBS, 2011; GEHL, 2015). 

Um elemento muito importante e que contribui para a vitalidade urbana e qualidade dos 
espaços é a legibilidade urbana. Para sua construção, são levados em consideração os elementos 
que formam a imagem da cidade. Cidades com qualidade urbana possuem espaços de fácil 
compreensão, que permitem às pessoas criarem mapas mentais do local e se localizarem 
facilmente no espaço urbano. A legibilidade gera uma imagem visual para as pessoas, a qual 
interfere diretamente em como as pessoas interpretam o espaço, pois sempre estão em busca 
de um significado (BENTLEY et al, 1999; LYNCH, 2011). Dessa maneira, pode-se perceber que os 
aspectos dos espaços urbanos influenciam diretamente na qualidade do espaço urbano. Um 
espaço completo e acessível, gera vitalidade urbana e qualidade de vida aos usuários, 
oportunizando cidades mais próximas ao pedestre e convidativas.  
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As ferrovias configuram-se como um elemento linear marcante na paisagem urbana, 
caracterizado pelos afastamentos ao seu redor e também o pouco desnível existente ao longo 
dos trilhos. Assim, possuem grande potencial de conexão de espaços, marcado desde sua 
implantação, quando pela sua localização privilegiada e a possível conexão com outros espaços 
livres da cidade, formando um sistema de espaços livres.  

 

Figura 1: Localização ferrovias e Rio Grande do Sul no Brasil (1). Localização de Carazinho e Ferrovias no Rio Grande do Sul (2). 
Localização da área urbana, perímetro urbano e ferrovia em Carazinho (3).        

Fonte: Banco de dados IBGE, 2020; HASENAK, H.; WEBER E.(org.), 2010; GEOMAIS, 2019.  Figura elaborada pela autora, 2020. 

No Rio Grande do Sul, as estradas de ferro foram um elemento importante, impulsionando o 
processo de urbanização de várias cidades. Segundo o IPHAE (2002), o período de apogeu dos 
trens no estado ocorreu de 1897, quando se instalou a primeira ferrovia, até 1950, quando 
iniciou a substituição do meio de transporte para as rodovias, gradualmente. No caso da cidade 
de Carazinho, a ferrovia teve papel fundamental em sua história e desenvolvimento. A cidade, 
que cresceu às suas margens, teve como impulso principal o impacto econômico gerado por ela. 
Inaugurada no ano de 1897, impulsionou a então vila em seu crescimento, a qual se tornou 
município no ano de 1931. Assim, possui grande importância e relevância enquanto agente 
propulsor de crescimento para a região, além de ser um importante elemento no que diz 
respeito à memória coletiva da cidade e de seus habitantes. A estação e a malha ferroviária 
ainda presentes, são testemunhas do passado histórico da cidade. 

A partir da compreensão da importância de se disponibilizar espaços livres públicos nas cidades, 
como forma de garantir cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis, objetiva-se aqui 
apresentar e analisar o potencial identificado na orla ferroviária da cidade e Carazinho/RS. 
Acredita-se que o espaço da orla, hoje em desuso, pode ser um elemento de conexão entre 
diferentes espaços livres da cidade (áreas verdes, praças, pocket parks), e assim, pode auxiliar 
na criação de um sistema de espaços livres. Destaca-se que serão apresentados aqui resultados 
preliminares, visto que a pesquisa se encontra em andamento.   

METODOLOGIA 
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A metodologia de trabalho é dividida na etapa de referencial bibliográfico, embasamento 
teórico e análises urbanas, como forma de compreender as relações espaciais existentes na orla 
ferroviária da cidade. A pesquisa bibliográfica possui como objetivo compreender a história da 
cidade e suas dinâmicas com relação a malha ferroviária. Além disso, busca-se a compreensão 
contemporânea dos espaços urbanos e suas relações com os indivíduos, utilizaram-se as 
produções bibliográficas de Jacobs (2011), Gehl (2015) e Speck (2017), relacionados a assuntos 
como espaços públicos, espaços livres e caminhabilidade. 

Com a finalidade de melhor compreender a cidade, pretende-se analisá-la em três diferentes 
escalas: macro (área urbana); meso (orla ferroviária) e micro (áreas possíveis para 
detalhamento). No entanto, para este trabalho, serão apresentadas as análises na macro e na 
meso escala. Assim, acredita-se que as análises urbanas permitirão compreender a cidade e suas 
especificidades, bem como a importância e relação da ferrovia com o espaço urbano. Para essa 
escala, foram analisados dados relacionados ao suporte biofísico (hidrografia, vegetação, relevo) 
utilizando como fonte diversos bandos de dados, como o Map Biomas e Satélite Alos Palsar, e 
dados disponibilizados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Ao aproximar a escala da orla ferroviária (meso), pretende-se analisá-la a partir dos conceitos 
trazidos por Lynch (2011), considerando os elementos de construção de imagem da cidade e 
suas categorias. Lynch (2011) considera, em seu método de análise, os elementos de construção 
de imagem da cidade e suas categorias. Os elementos, segundo o autor, são as vias, os limites, 
os bairros, os cruzamentos e os elementos marcantes. Tais conceitos buscam uma análise com 
base nos efeitos dos elementos físicos perceptíveis, levando a um melhor entendimento da 
forma da cidade e sua importância.  

Os dados das análises serão apresentados a partir de mapas e esquemas, visando a 
espacialização dos indicadores e dos elementos da imagem da cidade, permitindo uma melhor 
compreensão das dinâmicas espaciais da cidade como um todo e, posteriormente, do recorte 
da orla ferroviária.  

ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO 

O município de Carazinho localiza-se no interior do estado do Rio Grande do Sul, na Mesorregião 
do Noroeste Rio-Grandense.  No ano de 1897, houve a inauguração da ferrovia e da estação 
ferroviária, na época operada pela empresa Sud Ouest. A linha pertencia ao trecho da Linha 
Santa Maria - Marcelino Ramos, e ligava Carazinho as cidades de Cruz Alta e Passo Fundo (WOLF, 
2005; IPHAE, 2002).  

Na cidade, deve-se reconhecer a importância da ferrovia como propulsora de desenvolvimento 
socioeconômico, permitindo ao município um rápido crescimento econômico e populacional. A 
partir de sua criação, houve a instalação de serralherias, comércio, hotéis e as primeiras 
indústrias. Esse fator, aliado com a chegada de imigrantes alemães e italianos, foi o fator 
principal de progresso do povoado (O RESGATE, 1999). 

Além dos vagões que transportavam cargas, haviam vagões para passageiros, mesmo que em 
menor escala, os quais permaneceram em funcionamento até a década de 1980. Nesse período, 
ocorreu a desativação do transporte de passageiros em todo o estado, devido ao incentivo ao 
meio de transporte rodoviário em todo o Brasil. Com o passar do tempo, e a situação de 
diminuição do uso da ferrovia, começou-se a transportar somente grãos, no trecho ainda em 
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atividade entre a cidade de Passo Fundo e São Bento (distrito de Carazinho), operada pela 
empresa América Latina Logística, ou ALL (GIESBRECHT, 20--). Entre 2015 e 2017, ocorreu a 
desativação do trecho de Carazinho por completo, continuando apenas a operação em outras 
linhas do Rio Grande do Sul, que funcionam até os dias atuais, como o caso de Passo Fundo. 

Apesar de ser um elemento importante para a história do município, o local da estação, e 
também a orla ferroviária, carecem de cuidados. Devido a sua recente desativação, a memória 
da ferrovia permanece viva no imaginário popular, bem como os conflitos espaciais oriundos da 
mesma. A ferrovia passa pelo centro urbano da cidade, tendo a principal avenida da cidade 
acontecendo em paralelo aos trilhos. Por conseguinte, o espaço é de fácil acesso e com 
infraestrutura localizada em sua extensão. Por sua localização na malha urbana, acredita-se que 
a orla ferroviária possui potencial enquanto articulador de espaços públicos na cidade, criando 
um elemento linear que pode interligar diversos pontos de uso público e funcionar como 
conexão dentro do espaço urbano. 

Assim, iniciam-se as análises urbanas, pela escala macro, a qual considera o município como um 
todo e suas relações, buscando compreender como ocorreu a expansão da mancha urbana, o 
suporte biofísico e suas condicionantes, além dos fatores socioeconômicos e suas relações 
espaciais no território. No que tange o desenvolvimento urbano, ao espacializar e analisar o 
crescimento da malha urbana, pode-se perceber que a mancha inicial tem relação direta com a 
ferrovia e o crescimento econômico decorrente de sua existência (Figura 2). 

 
Figura 2: Mapa de manchas de crescimento urbano.              

Fonte: Base em imagens de satélites do Google Earth de diversos anos.  Figura elaborada pela autora, 2020. 

Nota-se que o crescimento urbano ocorreu de forma gradual e a partir do núcleo inicial do 
povoado, tendo maior espraiamento até a década de 1980. Observa-se que o crescimento foi 
desacelerado, ou, ao menos, menos espalhado no território de 1980 a 2020, criando uma área 
urbana bastante consolidada, mas com possibilidades de crescimento nos limites planejados 
pela municipalidade. Pode-se observar que a partir da década de 1990, até os dias atuais, a 
mancha se expandiu de maneira mais lenta, mesmo com o crescimento populacional. Tal fato 
permite identificar que ocorreu um adensamento populacional na cidade, principalmente no 
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centro, corroborando com a verticalização, que passou a ser incentivada pelo plano diretor de 
desenvolvimento, através de diretrizes de áreas de ocupação prioritárias e outras regras 
urbanísticas vigentes que regulam a forma do crescimento urbano.  

Ao analisar os elementos componentes do suporte biofísico, buscou-se relacionar aspectos da 
topografia da área urbana, hidrografia e vegetação (Figura 3). O município de Carazinho está 
localizado na região fisiográfica do Planalto Médio. Nesse sentido, a topografia da cidade 
apresenta pouca variação, característica oriunda da região de Planalto. A variação de altura na 
demarcação do perímetro urbano é de 114m, estando o ponto mais baixo na cota  de 510m e o 
mais alto na cota de 624m. Com relação a área urbanizada, a variação é ainda menor, estando a 
maior parte da malha urbana em cotas entre 564 e 624m, com variação de apenas 60m. No 
surgimento da cidade, houve a preocupação de implantação das primeiras edificações no ponto 
mais alto da cidade, que hoje corresponde a Praça Matriz. Assim, a área central localiza-se nas 
cotas mais altas do relevo, onde também ocorreu a implantação da ferrovia.  

Com relação à hidrografia, o município pertence à região de abrangência da Bacia Hidrográfica 
do Alto Jacuí. O principal rio da cidade é o Rio da Várzea, responsável pelo abastecimento hídrico 
da cidade. Quanto a vegetação, na área urbana, existem poucos locais que ainda preservam 
massas de vegetação. A maioria das massas de vegetação presentes no perímetro urbano 
encontram-se no entorno de corpos hídricos. 

 
Figura 3: Mapa do Suporte Biofísico.   

Fonte: Base de dados GEOMAIS, 2019; Satélite base Alos Palsar.  Figura elaborada pela autora, 2020. 

Após, buscou-se compreender como a população da cidade está distribuída na malha urbana. 
Nesse sentido, foram levantados e espacializados os indicadores socioeconômicos do município 
a partir de dados fornecidos pelo IBGE, no censo de 2010. Estes serão apresentados a partir dos 
dados de densidade populacional, idade da população e renda, buscando compreender as 
dinâmicas da cidade e locais, a fim de identificar quais são os usos que têm maior potencial de 
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se desenvolver ao longo da ferrovia, a partir dos princípios de desenvolvimento de cidades vivas, 
seguras e caminháveis.  

A cidade possui população estimada de 62.110 mil habitantes para o ano de 2019, com 
densidade demográfica de 89,19 hab/km² (IBGE). A observação da figura 4 permite afirmar que 
as maiores densidades estão concentradas na área verticalizada (eixo da Avenida Pátria), 
próximo ao trecho da ferrovia onde se localiza a antiga estação férrea, além de bairros 
localizados mais distantes da área central, os quais são predominantemente residenciais.  

 

Figura 4: Mapa de densidade populacional e idade da população; Gráficos indicadores da população.         
Fonte: Banco de dados IBGE, 2020 (Censo 2010) e (SEBRAE/RS, 2019).  Figura elaborada pela autora, 2020. 

Um fator importante a ser considerado é que 98,18% da população estimada para 2019 vive na 
área urbana da cidade, tendo somente 1,82% da população residindo em áreas rurais 
(SEBRAE/RS, 2019). Com relação ao sexo, existe pouca diferença, sendo a predominância de 
mulheres, representando 52,17% da população e homens, 47,83%. Referente a idade da 
população, pode-se notar que há a predominância da população adulta (de 31 a 60 anos), 
seguida da população de crianças e adolescentes (0 a 18 anos) e jovens (de 19 a 30 anos). A 
menor porcentagem apresenta-se na população de mais de 61 anos, sendo, de maneira geral, a 
menor porcentagem em todas as áreas da cidade (Figura 4). Entende-se assim que é necessário 
pensar em equipamentos e mobiliários urbanos que atendam as faixas etárias de jovens e 
adultos, mas que se deve prever o envelhecimento dessa população. Dessa forma, as propostas 
devem ser dinâmicas e garantir flexibilidade de usos ao longo dos anos. 

Ainda, com os dados, pode-se notar que as áreas onde a população de mais de 61 anos se 
destaca correspondem à área central próximo a ferrovia, local de surgimento da cidade e 
primeiras ocupações. Já nos bairros mais distantes, percebe-se um aumento na porcentagem de 
crianças e adolescentes (de 0 a 18 anos) e jovens (de 19 a 30 anos). Para a estruturação do mapa 
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de idade da população, foram utilizados somente dados referentes aos setores censitários do 
IBGE da área urbana da cidade.  

Referente a renda da população, nota-se que a maior concentração de renda ocorre próximo ao 
eixo verticalizado (Avenida Pátria) e bairros adjacentes. Na área central, em geral, permanecem 
valores mais altos, enquanto as menores rendas concentram-se nos bairros periféricos (Figura 
5). 

 
Figura 5: Mapa de rendimento médio mensal da população.           

Fonte: Banco de dados IBGE, 2020 (Censo 2010).  Figura elaborada pela autora, 2020. 

Após as análises da escala macro, como forma de aproximação e melhor caracterização da orla 
ferroviária, definiu-se um recorte de 250m de diâmetro/buffer ao redor da parte urbana da 
ferrovia. Tal recorte parte dos conceitos de caminhabilidade trazidos por Gehl (2015) e Speck 
(2017), buscando atentar para as questões conceituais apontadas por esses autores. Os estudos 
de densidade urbana, e posteriormente, uso do solo próximo a ferrovia, permitem uma melhor 
compreensão das questões de vitalidade urbana, importantes para tornar os espaços públicos 
mais vivos e seguros.  

Posteriormente, na escala meso, será realizada a análise dos marcos visuais, pontos nodais e 
bairros, com base no autor Lynch (2011), o que permite a compreensão da imagem da cidade 
na escala do pedestre e seus atributos quanto a legibilidade, importante na construção de 
cidades humanizadas; isso contribui para que a análise de espaços e posterior planejamento seja 
com foco na escala do pedestre. 
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Para Lynch (2011), os marcos visuais são pontos exteriores ao observador que servem de 
localização na cidade e ajudam na construção do mapa mental do local em questão. Em geral, 
são elementos que se destacam pelo seu contraste com o meio, ou então, por terem valor 
simbólico para a população. Já as vias, são os elementos predominantes na construção da 
imagem da cidade, devido ao seu papel na conformação dos espaços e locomoção. 

Nas análises, optou-se por dividir os marcos visuais em duas categorias: os marcos gerais, que 
correspondem a locais que possuem esse papel na cidade com um todo; e os marcos locais, que 
dizem respeito ao caminho da ferrovia e os contrastes em sua paisagem. Quanto às vias, estão 
destacadas no mapa aquelas que chegam até a ferrovia, assim como as que acontecem em 
paralelo à ferrovia. De maneira geral, nota-se que os marcos visuais da cidade estão presentes 
na orla ferroviária (Figura 6), com poucas exceções, fato que denota a importância que o 
elemento ferroviário teve no crescimento urbano de Carazinho. 

 
Figura 6: Mapa de marcos visuais escala da cidade e aproximação com recorte de estudo. 

Fonte: Base de dados GEOMAIS, 2019. Imagens autora, 2020.  Figura elaborada pela autora, 2020. 

Os marcos visuais, na escala da ferrovia, possuem um caráter diferente dos marcos na escala da 
cidade como um todo (Figura 7). Em sua maioria, dizem respeito a silos/cooperativas e indústrias 
instaladas em suas bordas, os quais se destacam na paisagem urbana devido ao gabarito, à 
tipologia e ao uso. Tais indústrias foram construídas no período de apogeu da ferrovia, sendo 
que ainda existem diversos locais com desvios para recolhimento de produtos, os quais 
encontram-se cercados por pertencerem aos terrenos das atuais empresas. A presença de 
edifícios de caráter industrial em toda a extensão urbana da ferrovia gera continuidade, 
podendo essa característica ser atribuída como a imagem específica do espaço de orla 
ferroviária. 
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Figura 7: Marcos Visuais escala da ferrovia.      

Fonte: Base de dados GEOMAIS, 2019. Imagens autora, 2020.  Figura elaborada pela autora, 2020. 

Após, ocorre a aproximação para as áreas de pontos nodais, que serão representados através 
dos limites (de barreira ou de costura), e dos pontos nodais, que incluem os cruzamentos, além 
dos pontos de concentração/aglomeração de pessoas e moradias, como centros das atividades 
do entorno.  

Os limites, para Lynch (2011) são elementos, quase sempre lineares, que servem como 
referência lateral, e podem representar a fronteira entre duas áreas. Entretanto, observou-se 
que alguns podem também representar uma costura, ou seja, a união entre dois pontos, sem 
representar uma barreira, como o próprio traçado dos trilhos. Também podem ser classificados 
em limites físicos, visuais ou imaginários - como diferenças socioculturais -, e possuir 
características direcionais.   

Ainda, baseou-se no conceito de cruzamentos e pontos nodais, identificados como pontos em 
que o observador pode adentrar, e representam locais de concentração de alguma 
característica, como vias, pessoas ou habitações, além de confluências do sistema viário (Figura 
8). São espaços importantes na cidade, pois configuram-se como pontos de tomada de decisão, 
e a sua importância tem relação com a sua localização na malha urbana (LYNCH, 2011).  
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Figura 8: Mapa de pontos nodais, limites e cruzamentos            

Fonte: Base de dados GEOMAIS, 2019. Imagens autora, 2020. Figura elaborada pela autora, 2020. 

Os cruzamentos identificados se configuram como locais onde as vias perpassam a malha 
ferroviária, criando uma interrupção e um ponto de atenção. Com relação aos pontos nodais, 
analisou-se duas categorias: aglomeração de pessoas e de moradias. A aglomeração de moradias 
é observada, principalmente, em áreas onde ocorreu a construção irregular após desativação da 
ferrovia. Já a concentração de pessoas ocorre em locais de maior fluxo, como o Terminal Urbano, 
praças, ruas comerciais e escolas e equipamentos públicos do entorno. 

Na orla ferroviária, a maioria dos limites são físicos, configurando-se como muros, cercas, e 
edificações, que foram, ao longo do tempo, sendo construídas nas margens da ferrovia, sem 
respeitar a faixa de domínio e área non aedificandi determinada por legislação. Além disso, 
existem locais onde o limite é a vegetação, nesse caso atuando como limite físico e visual.  Ainda, 
a topografia atua como barreira em alguns locais, onde há diferenças de níveis entre os lados 
das margens da ferrovia. O caminho dos trilhos, em si, pode atuar como um elemento de costura 
na cidade, mas atualmente não tem essa função. Apesar dos limites existentes em suas margens, 
a ferrovia foi o elemento inicial de direcionamento do crescimento da área urbana, e pode atuar 
como elemento conector do espaço urbano. 

A partir da compreensão dos elementos principais da imagem da ferrovia, parte-se para as 
definições dos setores existentes ao longo da orla ferroviária urbana, utilizando o conceito de 
bairros, segundo Lynch (2011). Para o autor, os bairros podem ser definidos como áreas, 
relativamente grandes, com alguns aspectos em comum. Podem ser facilmente identificados 
pelo observador, e possuem características que o delimitam e o diferenciam nas dinâmicas do 
espaço urbano da cidade.  

Lynch (2011, p.75) afirma que “as características físicas que determinam os bairros são 
continuidades temáticas que podem consistir numa infinita variedade de componentes: textura, 
espaço, forma, detalhe, símbolo, tipo de edifício, costumes, atividades, habitantes, estado de 
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conservação e topografia.” Assim, compreende-se que a definição depende de inúmeros 
fatores, e da integração entre eles surge a imagem de cada local específico.  

Para essa análise, adotou-se a nomenclatura dos bairros como setores, entendendo que 
formam, com suas características, setores homogêneos identificáveis na cidade. Assim, eles 
foram classificados quanto a suas características de uso, ou temática principal, seguindo o 
preceito de identificação de setores com características homólogas na paisagem urbana. 
Chegou-se a um total de 15 setores, que, para uma melhor compreensão, foram agrupados em 
três grandes categorias: setores residenciais, setores industriais/rurais e setores mistos (Figura 
9). 

 
Figura 9: Mapa de bairros/setores        

Fonte: Base de dados GEOMAIS, 2019. Imagens Google Street View, 2019 e Autora, 2020.   Figura elaborada pela autora, 2020. 

Os setores residenciais configuram-se como áreas onde o uso habitacional é predominante, 
além de menores grãos e gabaritos baixos, com tipologias homogêneas. Os setores industriais 
se diferenciam em todos os aspectos, devido a diferença de gabarito, uso específico e grãos 
maiores, e em alguns casos apresentam também características rurais. Já os setores mistos 
buscam englobar a diversidade de usos de algumas áreas da cidade, incluindo usos residenciais, 
comerciais, de serviço, institucionais e também industriais de pequeno porte, possuindo grãos 
e tipologias variados e não homogêneos, em sua maioria.   

A partir de todas as análises, é possível perceber que o espaço de orla ferroviária possui, em 
suas bordas, grande quantidade de pontos importantes da cidade, bem como infraestruturas e 
acessos facilitados, com grande potencial para atuar como um elemento conector dos espaços 
de lazer na cidade. Devido ao crescimento urbano na área, torna-se inviável a continuação do 
transporte ferroviário no local onde hoje se encontra a ferrovia, sendo de suma importância 
compreender as dinâmicas existentes na orla a fim de explorar seu potencial enquanto espaço 
público estruturador, evitando que a situação de abandono perdure.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos estudos desenvolvidos até o presente momento, pode-se afirmar que a ferrovia 
teve importância fundamental no desenvolvimento da cidade de Carazinho. Com o passar dos 
anos e a desativação da ferrovia, sua história começou a ser apagada, e deu lugar a indiferença 
com o espaço de orla ferroviária urbana. Os conflitos existentes mostram que é necessário 
buscar uma solução de uso do local, a fim de renovar o laço da comunidade e a ferrovia, 
ressignificando a memória no imaginário popular, além de prover espaços públicos de lazer e 
conexão a cidade. 

A partir das análises, ocorre uma compreensão ampla da cidade de estudo e da ferrovia, 
entendendo sua inserção e os resultados e conflitos oriundos de sua instalação. As análises 
relacionam-se também com o referencial teórico, o que permite perceber como os aspectos da 
história do local e suas espacializações estão conectados, mostrando a importância da ferrovia, 
tanto com relação a memória coletiva da população, tanto como elemento marcante e 
estruturador do espaço urbano da cidade. 

As análises e visualização de dados objetivos, além dos levantamentos de campo, são de 
extrema importância no processo de planejamento urbano, sendo essencial sua realização antes 
da proposição de intervenções urbanas. Além dos aspectos do sítio e seus condicionantes, deve-
se ter em mente a importância de compreender as relações sociais, econômicas e culturais 
presentes e atuantes no local, buscando visualizar como as pessoas se relacionam com o espaço, 
e também quais as demandas que podem surgir das apropriações já existentes.  

Com os levantamentos em uma escala mais aproximada com a orla ferroviária, pode-se 
identificar o potencial que existe de o espaço passar a ser um elemento de conexão urbana. A 
área possui caráter estruturador na imagem da cidade, seja pela grande quantidade de marcos 
visuais e pontos nodais importantes para a cidade, e também pela possível relação e ligação com 
outras áreas livres da cidade. Ademais, é necessário um aprofundamento no que tange às 
questões do uso do solo, análises do plano de desenvolvimento municipal, gabaritos viários, 
morfologia e geometria urbana, entre outros, elementos que irão propiciar maior compreensão 
do local e possibilitar o desenvolvimento de diretrizes projetuais, a fim de criar, a partir da 
ferrovia existente, um espaço de conexão e ligação de um sistema de espaços livres.  
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RESUMO 
 

A constituição da rede urbana é um ponto primário de análise em estudos comprometidos com 
o desenvolvimento regional. A análise dos polos que a hierarquizam permite depreender 
assimetrias de desenvolvimento entre regiões do estado e circunstâncias de isolamento que se 
reverberam em fragilidades de acesso aos direitos básicos salvaguardados pela Constituição 
Federal, como educação e saúde. Este estudo procura evidenciar contextos de isolamento no 
estado de Goiás a partir da análise da distribuição da malha rodoviária, focando em rodovias 
interestaduais. Para tanto, sobrepõe-se o mapeamento das cidades de médio e grande porte – 
correspondentes a somente 10% dos municípios do estado – com a referida infraestrutura 
rodoviária. Adicionalmente, também foi feito o mapeamento de rodovias interestaduais cujo 
traçado não foi implantado. Os resultados permitem perceber que, à exceção do Norte Goiano, 
em que as especificidades ambientais se colocam como agentes limitadores de processos de 
urbanização, o Noroeste Goiano é a única região do estado que não dispõe de cidades de médio 
e grande porte. Verificou-se que a região é a que tem a conexão rodoviária mais precária com a 
capital – Goiânia – e com outros estados. Somado a isso, ainda, é a região que apresenta o maior 
número de extensões de rodovias interestaduais projetadas, porém não implantadas, sendo 
também a única região do estado que não possui ligações rodoviárias diretas com o Distrito 
Federal. Essas circunstâncias limitam o acesso a equipamentos urbanos de grande escala, bem 
como impactam no desenvolvimento de seus municípios, que não conseguem se articular à rede 
logística do estado. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou mão de uma nova 
metodologia de divisão regional com base na forma como se articulam as cidades brasileiras 
tanto em termos de circulação de pessoas, como também de bens, serviços e informações 
(OLIVEIRA, 2017). Trata-se, portanto, de uma divisão regional que se pauta no conceito de rede 
urbana, que é entendido pelo IBGE (2017, p.11) como um pilar da coesão territorial do país. 

 
A nova divisão regional vem em substituição ao antigo modelo de meso e microrregiões que, 
por sua vez e em linhas gerais, tinham seus limites definidos por critérios como os modos de 
organização do espaço, a constituição do território através de processos sociais, atributos de 
ordem geográfica e ambiental, bem como redes de comunicação e articulação entre as 
localidades (IBGE, 1990). A transição da divisão regional do modelo de mesorregiões, para o 
novo conceito de regiões intermediárias – ambas relacionadas a uma macro regionalização do 
território goiano – pode ser observada a partir da Figura 1. 

 
Como pontuado por Colavite & Konishi (2015), a matriz de transportes brasileira – o que 
também se desdobra nos modais de deslocamento de pessoas – é desbalanceada e altamente 
dependente do modal rodoviário. Circunstâncias como essa, condicionam a caracterização da 
rede urbana do país ao desempenho das estratégias de distribuição da infraestrutura rodoviária 
em território nacional. Nesse sentido, a relações dispostas na rede urbana brasileira acabam por 
endossar uma característica que, segundo O’Neill (2010, p.261) lhe é fundamental: uma 
condição de desigualdade expressa no desenvolvimento de poucas centralidades que 
concentram renda, população e riqueza, ao passo que grande parte do território nacional é 
constituída por pequenos centros urbanos, cuja economia se pauta em atividades primárias, 
pouco produtivas e dotadas de uma força de trabalho igualmente pouco qualificada.
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Figura 1: Transição da divisão regional do estado de Goiás do modelo de mesorregiões para o modelo de regiões intermediárias. 
Fonte-a: divisão em mesorregiões adaptada de Instituto Mauro Borges, 2018 

Fonte-b: divisão em regiões intermediárias adaptada de Wikipedia, 2018 

 

Negligenciar o quanto o isolamento no território contribui para as assimetrias no grau de 
desenvolvimento dessas pequenas cidades é equívoco primário em análises territoriais 
comprometidas com um intento de desenvolvimento regional. A condição urbana – que por 
excelência se traduz no entendimento da cidade como locus de produção, troca e acesso a bens, 
serviços e cultura – está intimamente associada às rotas de comunicação (HERCE, 2015, p.10), 
ou ao que se entende mais amplamente como “redes tecnossociais” (LEMOS, 2004, p.131), que 
envolvem o transporte, as comunicações e a mobilidade dos fluxos financeiros (LEMOS, 2010, 
p.156). Na confluência dessas várias redes – base técnica ao entrelaçamento e ligações entre 
lugares – é que se centra o conceito de rede urbana (O’NEILL, 2010). 

 
Tendo por pressuposto que equalizações no desenvolvimento do que se entende pelo território 
da antiga mesorregião do Noroeste Goiano não estão superadas, tendo em vista, também, que 
a atual divisão regional possa incorrer na reprodução de lógicas de articulação territorial que se 
espelham em uma assimetria da distribuição de infraestrutura rodoviária no estado de Goiás; o 
presente estudo se dedica a investigar o quanto a matriz rodoviária influi na caracterização da 
rede urbana goiana. Delimitando o estudo à análise do traçado de rodovias interestaduais – que 
na lógica de Herce (2015), trariam um maior contributo ao desenvolvimento de pequenos 
centros urbanos quanto à possibilidade de intercâmbios materiais, sociais e sociais –, busca-se 
evidenciar contextos de isolamento no estado de Goiás, em função das fragilidades de conexão 
rodoviária. 

 

 
 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O estudo envolveu, como um primeiro procedimento metodológico, a tabulação da população 
estimada, na atualidade, dos municípios goianos, segundo disposto no portal “IBGE Cidades” 
(IBGE, 2020). Em um segundo momento, tendo em vista o que é pontuado por O’Neill (2010) e 
também enfatizado na própria fundamentação teórica que embasa a nova divisão regional

89



 

 

 

brasileira (IBGE, 2017), buscou-se identificar os polos hierárquicos da rede urbana do estado de 
Goiás. 

 
Sabe-se que o critério do quantitativo populacional não é definitivo na classificação e hierarquia 
das cidades nas redes urbanas adotadas pelo IBGE. Para o instituto, as cidades brasileiras se 
classificam em cinco grandes níveis, assim descritos (IBGE, 2018, p. 11-13): 

 
a)   Metrópoles: conformam os 15 principais centros urbanos brasileiros, dos quais todas as 

cidades recebem influência direta. 
b)   Capitais regionais: centros urbanos com alta concentração de atividades de gestão, mas 

cuja influência detém um alcance menor do que o das metrópoles. 
c)    Centros sub-regionais: conformam o terceiro nível hierárquico e também possuem 

atividade de gestão, em uma zona menor de abrangência e em menor complexidade. 
d)   Centros de zona: apresentam um menor nível de atividades de gestão e polarizam um 

número inferior de cidades vizinhas, sobre as quais exerce uma atração direta, em 
função de sua melhor qualificação em comércio e serviços. 

e)   Centros locais: esse último estrato diz respeito às cidades que exercem influência 
restrita aos seus próprios limites territoriais, cuja eventual atração de moradores de 
outras cidades se dá em função de temas específicos. 

 
A esses cinco grandes níveis, distribuem-se uma série de subdivisões internas, às quais não se 
avança neste artigo. O que é importante ressaltar é que, à parte da caracterização sintética 
desses centros, há um profundo estudo de diversas variáveis que se colocam na definição da 
escala das centralidades segundo o IBGE (2018), das quais se destacam temas como: gestão, 
qualificação do comércio e serviços, distribuição de instituições financeiras, de equipamentos 
educacionais e de saúde, infraestrutura informacional e de transportes, ligações internacionais, 
entre os aspectos principais. 

 
No entanto, ainda que não determinante, há uma relação entre o porte das cidades e sua 
classificação na hierarquia dos centros urbanos, como é possível inferir de IBGE (2018). As 
metrópoles, por exemplo, possuem arranjos populacionais que se desenvolvem a partir de 1 
milhão de habitantes. Já as capitais regionais, no seu estrato mais inferior, tem por média 
nacional uma população de 300 mil habitantes. Os centros sub-regionais têm uma média 
populacional de 30 mil habitantes, enquanto os centros locais, em grande parte, não atingem 
esse patamar (IBGE, 2018, p.11-13). 

 
Ao se comparar esses estratos populacionais, relacionados às categorias de centros urbanos 
propostas pelo IBGE (2018), com as subdivisões de porte de cidades que frequentemente são 
aplicadas no urbanismo, seguindo um critério formulado ainda na década de 1970, na ocasião 
de veiculação do “Programa de Apoio às Capitais e Cidades de Porte Médio”, como referenciado 
por Ferreira (2010, p.82), observa-se uma correspondência do porte da cidade, especialmente 
com relação aos principais polos hierárquicos. Capitais regionais, cujo porte tem por base um 
mínimo de 300 mil habitantes, segundo o IBGE (2018), coincidem com a categorização de 
cidades de médio a grande porte (de 300 a 500 mil habitantes), assim como os sub-centros 
regionais se encontram, majoritariamente dentro do espectro de cidades de pequeno porte, 
consideradas como as que possuem menos de 50 mil habitantes. 

 
Com base nessas inferências, a rede urbana do estado de Goiás é estudada nas duas 
perspectivas: nos resultados apresentados pelo IBGE (2018), quanto à configuração da rede
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urbana do estado, segundo as análises qualitativas das centralidades, bem como na distribuição 
dos centros urbanos segundo seu porte – em uma perspectiva do quantitativo populacional – 
no território. 

 
Uma comparação entre o porte e a classificação dessas centralidades é promovida e, em 
sequência, há uma sobreposição da localização dos principais centros urbanos do estado de 
Goiás e sua respectiva malha rodoviária. A intenção é verificar se há uma correspondência no 
desenvolvimento desses centros urbanos com a sua localização próxima ou contígua ao traçado 
de rodovias interestaduais. Para isso, empreende-se o mapeamento de rodovias no estado de 
Goiás, sinalizando aquelas que têm seu traçado plenamente implantado, e a projeção do traçado 
das que não foram implantadas ou concluídas. Esse mapeamento é feito através da extração de 
dados de imagens-satélite, bem como em consulta ao portal do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), em que se dispõe de modo detalhado o status de 
conclusão e as condições das rodovias brasileiras (DNIT, 2020). 

 
Mediante a elaboração dos mapas com a sobreposição das informações coletadas, é feita uma 
análise dos impactos da não conclusão de importantes rotas de conexão internas e externas do 
território goiano, no desenvolvimento de suas regiões e de sua rede urbana, aprofundada no 
tópico de discussão dos resultados. 

 

 
 
 

RESULTADOS 
 

O estado de Goiás tem por característica uma rede urbana altamente polarizada por sua capital, 
Goiânia. A Figura 2, disposta a seguir, foi estruturada a partir da consulta à publicação do IBGE 
(2018), intitulada “Regiões de Influência das cidades 2018”. Goiânia é uma metrópole cuja 
influência se desenvolve – como é natural a uma capital – por todo território Goiano. Contudo, 
é notório que o estado de Goiás só possua uma única cidade que apresente o status de Capital 
Regional, Anápolis, principal centro industrial do estado e município cuja localização, no 
principal eixo de ligação de Goiânia com Brasília, confere-lhe vantagens comparativas ímpares. 

 
À parte dessas duas principais centralidades, o que a Figura 2 permite apreender é que o Estado 
de Goiás tem a maioria de seus centros polarizadores da rede urbana caracterizados como 
centros  sub-regionais e  centros de zonas. Os  desdobramentos  desse quadro,  seguindo os 
conceitos formulados pelo IBGE (2018) é que a população do interior do estado é altamente 
dependente da capital e, em segunda instância, de Anápolis, para acessar serviços de alta 
complexidade. Uma outra inferência, desse cenário é que, à parte de ofertarem serviços de 
menor complexidade, os centros sub-regionais e os centros de zonas, detêm uma área de 
influência pequena. Essa circunstância se agrava na observação de que não há uma 
espacialização equilibrada dessas centralidades de menor hierarquia no território goiano. 

 
Quando se compara a rede urbana do estado de Goiás, extraída de IBGE (2018), com a antiga 
divisão do território em mesorregiões – como disposto na Figura 2 –, o que se observa é que a 
área compreendida na delimitação do Noroeste Goiano é a menos assistida por centralidades 
sub-regionais ou de zonas. O que se tem diante dessa constatação, é um vasto território 
desprovido de acesso a serviços   quiçá, de média complexidade –, o que acarreta diversos 
desdobramentos para o desenvolvimento humano, social e regional. Mas quais aspectos de 
estruturação do território impactam nessa condição?
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Figura 2: Rede urbana de Goiás em relação aos dois modelos de divisão regional. 
Fonte-a: adaptado de IBGE, 2018 

Fonte-b: divisão em mesorregiões adaptada de Instituto Mauro Borges, 2018 
Fonte-c: divisão em regiões intermediárias adaptada de Wikipedia, 2018 

 

O estado de Goiás possui um total de 246 municípios. Ao se estratificar e sistematizar – tanto 
em termos quantitativos, quanto percentuais – os municípios segundo seu porte, dispõe-se dos 
resultados sistematizados abaixo, na Tabela 1. 

 

 
 

Tipos de cidades Critérios Quantitativo Percentual 

Cidades pequenas Com até 20.000 habitantes 189 77% 

 Entre 20.000 e 50.000 habitantes 33 13% 
Cidades médias Entre 50.000 e 100.000 habitantes 10 4,3% 

 Entre 100.000 e 300.000 habitantes 11 4,5% 

 Entre 300.000 e 500.000 habitantes 1 0,4% 
Cidades grandes Com mais de 500.000 habitantes 1 0,4% 

 Com mais de 1.000.000 de habitantes 1 0,4% 
 

Tabela 1: Estratificação das cidades do estado de Goiás segundo seu porte. 
Fonte: autores, em consulta a IBGE, 2020 

 

O que se observa é que a maioria absoluta das cidades do estado de Goiás se enquadra em uma 
categoria de cidades de pequeno porte, que conjuntamente respondem a 90% dos municípios 
goianos. Há somente dois casos de cidades de grande porte: Goiânia e Aparecida de Goiânia, 
que também supera a marca de 500 mil habitantes. 

 
Quando se compara a esquematização da rede urbana do estado de Goiás promovida pelo IBGE 
(2018), com a disposição das cidades de médio e grande porte no território goiano, como é 
possível apreender na Figura 3, muitas circunstâncias se tornam dignas de nota. Em primeiro 
lugar, nota-se dois polos de concentração de cidades de médio porte no estado de Goiás: um na 
região metropolitana de Goiânia e outro na zona conhecida como entorno do Distrito Federal. 
Na lógica da rede urbana e, também, pelas relações de dependência que mantêm com as duas 
capitais, grande parte dessas cidades são incorporadas às zonas de influência da metrópole.
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Outro ponto que cabe ressaltar é que grande parte das cidades de médio porte do estado de 
Goiás se caracterizam como centros sub-regionais. No entanto, cabe perceber através da Figura 
3 que muitos centros sub-regionais acabam sendo conformados por cidades de pequeno porte, 
especialmente na mesorregião do Norte Goiano. Mas o que determina a elevação dessas 
localidades a um status de centralidade? O que possibilita que, apesar de sua população ser 
reduzida, tais centros detenham ao menos serviços de baixa complexidade que se tornam 
referência a uma região? 

 

 
 

Figura 3: Rede urbana de Goiás em comparação com o posicionamento de cidades de médio e grande porte. 
Fonte-a: adaptado de IBGE, 2018 

Fonte-b: autores. 

 

É fato que as cidades de pequeno porte acabam por conformar, em sua grande maioria, centros 
sub-regionais de segundo nível na hierarquia da rede urbana. Mesmo assim, é interessante 
perceber que a sua emergência, assim como a das cidades de médio e grande porte, está 
intimamente relacionada com a disposição da infraestrutura viária. 

 
Na Figura 3, duas circunstâncias chamam atenção: a primeira delas é que as duas únicas 
mesorregiões do estado de Goiás que não apresentam cidades de médio ou grande porte são o 
Noroeste e o Norte Goiano. No entanto, há uma quantidade regular de centros sub-regionais 
que se distribuem no norte do estado, enquanto no Noroeste, essa disposição de centralidades 
é muito menos permeável no território. 

 
Quando se observa a Figura 4, na qual há tanto a sobreposição das cidades de médio e grande 
porte, como também dos centros sub-regionais conformados por cidades de pequeno porte com 
a infraestrutura rodoviária, verifica-se como esses eixos de conexão interestadual são 
determinantes, não somente ao crescimento urbano dessas localidades, mas também em seu 
desenvolvimento como centros regionais.
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Figura 4: Principais centralidades do estado de Goiás relacionadas à infraestrutura rodoviária. 
Fonte: autores. 

 

A Figura 4 permite diversas inferências, mas a primeira e mais notória, é perceber que quase em 
integralidade as maiores cidades do estado de Goiás se encontram contíguas a importantes 
rodovias interestaduais que se conectam tanto a Goiânia, como também ao Distrito Federal. 
Vale perceber também que a maior parte dos centros sub-regionais conformados por cidades 
de pequeno porte tem por característica a localização próxima a rodovias. 

 
O estado de Goiás se beneficia, sobremaneira, da localização do Distrito Federal em meio ao seu 
território. Importantes rodovias como a BR 010, BR 020, BR 040, BR 050 e BR 060 atravessam o 
território goiano ligando diversos estados e até mesmo outras regiões do Brasil ao Distrito 
Federal. Essas rodovias em associação com uma das principais rotas que atravessam o Brasil de 
Norte a Sul – a BR 153, ou Rodovia Transbrasiliana – fomentam o desenvolvimento de várias 
mesorregiões, quando se focaliza a emergência de centros sub-regionais conformados tanto por 
cidades de pequeno, quanto de médio porte. 

 
A sobreposição da localização das centralidades em relação ao traçado das rodovias, também 
permite perceber que os centros sub-regionais que se destacam no território do Norte Goiano, 
detêm relação com a Rodovia Transbrasiliana, beneficiando-se de toda a oportunidade de
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recepção e troca de bens e serviços, que os fazem referenciais em uma rede urbana mais 
imediata. 

 
A disposição da rodovia, por si só, não é garantia de processos mais intensos de urbanização que 
levem à emergência de centralidades regionais. Há fatores como a qualidade dessas rodovias, 
em termos de dimensionamento, pavimentação e manutenção, assim como há especificidades 
geográficas que também contribuem para que algumas rotas rodoviárias não agreguem a seu 
traçado uma disposição regular de centros urbanos. O caso da mesorregião do Norte Goiano é 
ilustrativo dessa circunstância. 

 
Ainda que a região disponha de importantes ligações rodoviárias, como a BR 153 e a BR 010, ao 
observar a Figura 5 é possível perceber que essa região agrega alguns dos mais representativos 
remanescentes do Cerrado no estado de Goiás. Nessa área também se situa o Lago Serra da 
Mesa, vinculado à usina de mesmo nome e com uma área de inundação de mais de 1700km², 
formada pelos rios Tocantins, das Almas e Maranhão. No entorno dessa expressiva massa d’água 
também se situa uma extensa área de vegetação remanescente que contempla, inclusive, o 
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 

 
No caso da mesorregião do Noroeste Goiano, o patrimônio natural exerce menor influência no 
pouco desenvolvimento da rede urbana no território, do que a condição de isolamento que se 
intensifica, dentre vários motivos, na precariedade das conexões rodoviárias. Não 
gratuitamente, a região que detém o menor número de centros sub-regionais é também a que 
apresenta o menor número de conexões rodoviárias com Goiânia e com os demais estados. De 
fato, a única centralidade disposta em toda a extensão territorial da região, segundo os dados 
do IBGE (2018) é a cidade de Goiás, que se localiza na GO 070, cujo traçado se sobrepõe ao da 
BR 070. 

 
O município de Goiás é o primeiro situado após a divisa do Noroeste com o Centro Goiano. O 
que se depreende também, quando se compara a lógica da rede urbana do estado de Goiás na 
Figura 3, com os dados apresentados na Figura 4, é o fato da porção sul do Noroeste Goiano, 
especialmente na região de Aragarças, estar sob influência de Barra do Garças, centro sub- 
regional situado no estado do Mato Grosso, ainda assim no curso da BR 070. 

 

O que se observa é que aproximadamente metade do território da mesorregião do Noroeste 
Goiano, em sua porção centro-norte, se encontra desassistida por centralidades regionais. Ao 
se tomar por referência a GO 164, que liga a cidade de Goiás ao município de São Miguel do 
Araguaia, no extremo norte do Noroeste Goiano, trata-se de aproximadamente 350 quilômetros 
de extensão territorial sem o apoio de centralidades regionais. 

 
O que a Figura 4 evidencia é que o pouco desenvolvimento e expressividade do Noroeste Goiano 
na rede urbana do estado de Goiás, não se dá somente pela incipiência de conexões rodoviárias, 
mas principalmente, pela não implantação, ou mesmo implantação parcial de várias delas, 
incluindo a própria BR 070, que em seu trecho final, que promoveria a ligação com Brasília, não 
se encontra em condições de tráfego. 

 

O Noroeste Goiano, como um todo, é dotado de um grande potencial turístico que poderia ser 
melhor explorado se as ligações rodoviárias com o Distrito Federal fossem objeto de 
investimento. A mesorregião é a única do estado de Goiás que não se liga a Brasília e, mais além, 
seus principais destinos turísticos poderiam ser atendidos por rodovias interestaduais cujo
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traçado já se projetou, mas não se implantou. Afora o caso da cidade de Goiás e da BR 070, é 
possível destacar o eixo de conexão do Distrito Federal com Cuiabá (MT), a BR 251, que passaria 
por Aruanã, e também a ligação do DF com Ribeirão Castanheira (MT), a BR 080, que atenderia 
a cidade de São Miguel do Araguaia – dois destinos emblemáticos do turismo de pesca no 
estado. 

 

 
 

Figura 5: Mesorregiões, patrimônio natural e distribuição da malha rodoviária. 
Fonte: autores. 

 

O Noroeste Goiano tem por agente limítrofe natural, em sua divisa com o Mato Grosso, o rio 
Araguaia, por toda a seu extensão. No entanto, não é o rio, nem mesmo a Serra Dourada, que 
se impõe na sua condição de isolamento, mas sim uma precária infraestrutura rodoviária que
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não permite que a região desfrute das oportunidades de intercâmbio materiais e imateriais que 
levam ao desenvolvimento social e regional. 

 

 
 
 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 

O estudo aprofundado da rede urbana do estado de Goiás é ilustrativo do que é pontuado por 
Herce (2015): a alçada ao desenvolvimento urbano está intimamente associada ao quanto uma 
determinada localidade pode se beneficiar das comunicações com outras regiões. Observar o 
quanto a mesorregião do Noroeste Goiano se apresenta isolada no contexto do estado de Goiás 
e descompassada de seu estágio de desenvolvimento, devido à precariedade de suas conexões 
rodoviárias, é uma realidade que confirma alguns dos pressupostos que embasaram e 
motivaram o presente trabalho. 

 
O que se observa, em um primeiro momento, é que muitos desafios de desenvolvimento que se 
pontuavam ainda à época de vigência da divisão regional em mesorregiões, não foram 
superados. Como consequência, e de modo diferente do que se observa em grande parte do 
território goiano e, mesmo em uma boa porção do território brasileiro, a nova divisão regional 
mediante o critério de delimitação pelas redes urbanas, acaba por reproduzir – ainda mais ao se 
considerar as macro escalas do território, conformadas pelas regiões intermediárias, a título do 
que é exposto na Figura 2 –, as assimetrias de desenvolvimento, em que pese a excessiva 
centralização de gestão e serviços na capital, Goiânia. 

 
Conforme pontuado na introdução deste trabalho e endossado nos resultados de análise, a 
caracterização da rede urbana brasileira acaba, em grande parte dos contextos, por espelhar a 
rede rodoviária e as lógicas de deslocamento que por ela se desenvolvem. O caso do estado de 
Goiás é ilustrativo da hegemonia do modal rodoviário e do quanto esse desequilíbrio da matriz 
repercute na reafirmação de desigualdades regionais. 

 
Quando se tematiza a não consecução de vários projetos de rodovias que se coloca como 
entrave ao desenvolvimento do Noroeste Goiano, à luz do objeto focalizado neste trabalho, não 
se pretende reduzir a questão a um reforço da tendência hegemônica a uma matriz de 
transportes rodoviária. A finalização de trajetos já projetados e/ou parcialmente implantados 
formalizaria, sem dúvida, um esforço de desenvolvimento da região. Mas a observação 
parcimoniosa do território permite depreender que as redes urbanas podem ser estruturadas 
por rotas de comunicação diversas e que se valham das potencialidades do lugar. Nesse sentido, 
pensar na possibilidade de articulação dos municípios limítrofes ao rio Araguaia através de 
hidrovias, ou mesmo pensar um ramal a partir do traçado da Ferrovia Norte-Sul, que corta o 
estado de Goiás, são estratégias de superação do isolamento do Noroeste Goiano que não 
devem ser desconsideradas. 

 
Ademais, sabe-se também que a questão da melhoria da infraestrutura de deslocamento no 
território é uma matéria complexa. É evidente que as boas integrações rodoviárias, ainda mais 
se considerando o contexto brasileiro, são fomentadoras do desenvolvimento. No entanto, o 
próprio investimento em quaisquer que sejam as vias de comunicação no território – rodovias, 
ferrovias, hidrovias ou aerovias – justificam-se por demandas.
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No caso da infraestrutura rodoviária, ao se consultar os custos médios gerenciais 
disponibilizados pelo DNIT, cujos valores mais atualizados datam de 2018, tem-se que o custo 
de implantação de pavimentação simples – o que envolve uma faixa de 3,60 metros e um 
acostamento de 2,5 metros é da ordem de R$ 3.159.000,00/km. Já projetos de adequação da 
capacidade, como os de duplicação com construção de pista nova – duas faixas acrescidas da 
restauração da pista existente e acréscimo de canteiro central – pode chegar a uma ordem de 
R$ 7.617.000,00/km (DNIT, 2018). O que esses valores representam é que a tomada de decisão 
sobre as prioridades na melhoria da infraestrutura rodoviária, ou mesmo a implantação de 
rodovias, devem estar ancoradas em demandas factíveis e, sobretudo, compatíveis com a ordem 
de investimentos nesse quesito. 

 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este artigo trouxe uma análise preliminar dos impactos que a distribuição da infraestrutura 
rodoviária trazem para a caracterização da rede urbana do estado de Goiás. Longe de esgotar a 
discussão e os caminhos propositivos possíveis a partir desta breve leitura do território, o que 
se apreende do contexto estudado é que de fato há uma relação indissociável na forma como 
são concebidas as redes tecnossociais no território e o seu estágio de desenvolvimento. Como 
o Brasil ainda é uma nação cujos deslocamentos se desenvolvem majoritariamente em uma 
matriz rodoviária, a avaliação dessas redes acaba por levar ao enfoque na espacialização das 
rodovias. 

 

A discussão apresentada no tópico anterior, leva a compreender que o desenvolvimento 
regional deve se dar de modo pareado ao desenvolvimento da infraestrutura no território. Esse 
equilíbrio é necessário para que não se incorra tanto em uma subutilização de estruturas 
sofisticadas, ou mesmo em sua não-tematização como um importante catalisador do processo. 
O que se apreende do contexto do estado de Goiás e, especialmente da mesorregião do 
Noroeste Goiano, que se apresenta na circunstância mais crítica em relação ao isolamento, é 
que esse segundo processo tem se colocado de modo mais recorrente do que o primeiro. 

 
Adentrar na realidade do Noroeste Goiano em sua rede urbana pouco complexa, mas dotado 
de uma grande potencial de desenvolvimento estancado em seus municípios isolados, evidencia 
de forma primária que se faz pertinente investir em uma melhor articulação do território às 
outras regiões e estados. Ao se adentrar, em estudos futuros, por exemplo, na caracterização 
dos solos, nas capacidades produtivas, talvez se chegue a evidências ainda maiores da 
legitimidade do investimento em infraestrutura. 

 
Como neste artigo a delimitação da análise da infraestrutura rodoviária se deu nas conexões 
interestaduais, grande parte das rodovias mapeadas acabam por ser de responsabilidade da 
União, o que distancia o olhar da gestão das potencialidades internas aos entes federados. Mas 
essas circunstâncias não devem isentar o poder público estadual de pleitear as melhorias que 
se fazem necessárias ao território, ou mesmo destinar recursos próprios para tanto. Algumas 
rodovias têm seu traçado sobreposto, respondendo a uma responsabilidade estadual e federal 
simultaneamente. 

 

O único aspecto que não se pode negligenciar é que ao passo em que municípios se encontram 
isolados da rede urbana, também se encontram excluídos do acesso aos direitos fundamentais
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da Constituição Federal, como saúde e educação, ainda mais quando se considera os serviços 
de alta complexidade. Essa é uma dimensão que deve entrar na balança de ponderação sobre 
os investimentos. 
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RESUMO  

O presente trabalho tem como objeto de estudo o conforto térmico do município de Erechim, 
localizado na região Noroeste do Rio Grande do Sul. O objetivo desta pesquisa é analisar o clima 
e as principais estratégias de projeto bioclimático para a cidade, tendo como base a carta 
psicrométrica e os índices de conforto térmico PMV e UTCI. O município apresenta 
características climáticas de clima subtropical chuvoso, com estações bem definidas ao longo do 
ano, inverno úmido e verão quente. Como metodologia, foi adotado o plugin Ladybug para 
analisar as estratégias bioclimáticas da cidade, com base na carta psicrométrica e no índice PMV. 
A mesma ferramenta foi utilizada para compreender o índice de conforto UTCI. Os resultados 
indicam que, de acordo com a avaliação do PMV, o clima de Erechim proporciona um período 
em conforto térmico de apenas 14,7% das horas do ano, estando os demais períodos em 
desconforto por baixas temperaturas. Por outro lado, o índice UTCI relatou 90% do tempo em 
situação de ausência de estresse térmico, considerando a faixa entre 9°C a 26°C. Quando foi 
considerado apenas o conforto térmico (faixa entre 18°C a 26°C) foi encontrado 38% do tempo 
em conforto. A partir dessas análises, o estudo visou identificar as estratégias bioclimáticas mais 
adequadas para a região. Neste caso, a análise da carta psicrométrica com base no PMV, indicou 
a estratégia de ganho de calor interno, que consiste no aumento da temperatura interna, 
possibilitando elevar em 56,9% o tempo de conforto.  

INTRODUÇÃO 

O projeto de uma edificação deve sempre levar em considerações as condições do clima local. 
Do contrário, a edificação pode não responder da forma desejada, promovendo ambientes não 
confortáveis do ponto de vista térmico. O estudo para selecionar as estratégias bioclimáticas 
para uma determinada edificação inicialmente busca a compreensão do clima em questão. 

O município de Erechim, situado em coordenadas com latitude 27° 37’ 50’’ Sul, longitude 52° 
14’ 11” Oeste, em altitude 760m, está localizado na região Noroeste do estado do Rio Grande 
do Sul, na região Sul do Brasil, como indicado na Figura 1. 
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Figura 1: Localização de Erechim no Rio Grande do Sul (1). Mapa de quadras da área urbana de Erechim e Perímetro Urbano (2).  

Fonte: Banco de dados UFRGS UTM 22S e Prefeitura Municipal de Erechim, com adaptações dos autores, 2020. 

O gráfico 1 apresenta as médias mensais de temperaturas e umidade relativa do ar para o 
município de Erechim. Este gráfico permite entender como as variáveis de temperatura e 
umidade são distribuídas ao longo do ano. Deste modo, pode-se sustentar qualquer tomada de 
decisão de projeto arquitetônico que vise melhorar o conforto térmico dos ocupantes de uma 
edificação. Para esta análise, foram utilizados os números obtidos pela base de dados disponível 
no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), correspondentes ao ano de 2008.  

Os resultados apresentados no Gráfico 1 demonstraram uma queda das temperaturas a partir 
do mês de março, registrando no mês de junho a menor média mínima das temperaturas (7,2°C). 
O segundo registro da menor média ocorreu em setembro, quando a temperatura atingiu 8,7°C. 
Essa oscilação na temperatura no período do inverno pode ser considerada incomum, porque, 
com base nos anos mais atuais segundo os dados do INMET (2020), os registros de menores 
temperaturas costumam ocorrer nos meses de junho e julho. Após o período mais frio do ano, 
a estação da primavera registrou um aumento progressivo nas temperaturas e 
consequentemente na umidade relativa do ar, devido a precipitação ser maior nesse período 
(NEUHAUS, 2017). Por fim, os três meses que marcam a estação quente do município 
apresentaram temperaturas médias máximas em torno de 25°C a 27°C.        
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Gráfico 1: Temperatura média mensal e Umidade Relativa (UR) média 2008.  

Fonte: Arquivo Climático (INMET) 2020, dos autores, 2020. 

A classificação de Koppen está em concordância a essa análise. Segundo a Embrapa (2012, p. 
44), o município de Erechim é classificado de acordo com Köppen em uma zona climática 
subtropical, designada pela letra C, como tipo climático Cfa. Partindo de um conceito mais 
técnico, Koppen entende que a zona Cfa condiz a um comportamento de clima muito úmido ao 
longo do ano e verões quentes com a média do mês mais quente superior a 22°C (TORRES e 
MACHADO, 2008, p. 183), ou seja, o município apresenta as quatro estações bem definidas ao 
longo do ano. 

Em função dos registros de baixas temperaturas, que podem ser considerados desconfortáveis 
do ponto de vista do conforto térmico, faz-se necessário definir uma estratégia bioclimática para 
projeto de edificações. O estudo do clima e a análise da carta psicrométrica, são mecanismos 
importantes para apontar a estratégia bioclimática mais eficiente para amenizar situações de 
desconforto provocada pelas baixas temperaturas no município. 

O cálculo de índices de conforto, como o UTCI e o PMV, citados a seguir neste estudo, é muito 
importante no campo do conforto térmico. Esses índices permitem avaliar a qualidade do 
espaço em diferentes condições, descobrir a faixa de conforto para aquela realidade de clima, e 
assim permitir a adaptação do espaço da melhor maneira possível, aumentando os níveis de 
conforto para os usuários. 

Na maioria das vezes, os índices precisam ser calibrados para o clima local, para que suas 
respostas tenham um acerto maior em relação a sensação térmica real das pessoas daquele 
lugar, como afirma Rossi (2012). Em seu estudo, Rossi (2012) fez uma revisão de vários artigos 
em que os autores relatam essa mesma necessidade de calibração dos índices, além de 
constatar isso em seu próprio estudo. A partir dos dados obtidos pelo cálculo dos índices, 
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também é possível definir as zonas de conforto em uma carta psicrométrica, o que facilita na 
leitura e entendimento do comportamento de determinado espaço e nas possíveis intervenções 
sobre ele.        

Índice UTCI 

O Universal Thermal Climate Index (UTCI) foi desenvolvido na Europa, financiado pela União 
Europeia na Ação COST 730, juntamente com a Comissão 6 da Sociedade Internacional de 
Biometeorologia (IBS - International Society of Biometeorology). Essa ação visava a criação de 
um índice de conforto térmico universal, com o objetivo de analisar as condições térmicas de 
ambientes ao ar livre, independente das características fisiológicas das pessoas (BRÖDE et al., 
2012). 

A base de desenvolvimento do UTCI foi adaptada do modelo fisiológico de termorregulação de 
vários nós criado por Fiala et al. (1999; 2001; 2003), originando assim o modelo UTCI-Fiala 
utilizado no índice, que foi criado com base nas necessidades desejadas. Essa nova versão simula 
a avaliação do índice baseado na resposta fisiológica do corpo humano para ambientes externos, 
calcula as taxas de absorção solar de algumas partes do corpo por irradiação, além de possuir 
um modelo integrado de vestuário para o ar livre (FIALA et al., 2012), sendo adaptável para o 
cálculo do índice considerando:  

1. a adaptação comportamental do isolamento das roupas observada para a 
população urbana em geral em relação à temperatura ambiente real, 
2. a distribuição das roupas em diferentes partes do corpo, fornecendo 
valores de isolamento locais para os diferentes segmentos de modelos, e 
3. a redução das resistências térmicas e evaporativas da roupa causadas pelo 
vento e pelo movimento do usuário. (BRÖDE et al., 2012, p. 482) 

O índice UTCI segue o conceito de temperatura equivalente, tendo um ambiente de referência 
definido pelas seguintes variáveis climáticas: 

● Velocidade do vento (Va) de 0,5m/s, medida a 10 metros de altura; 
● Temperatura radiante média (Trm) igual a temperatura do ar (Ta); 
● E umidade relativa de 50% para pressão de vapor máxima de 20hPa para Ta > 29 °C 

(BRÖDE et al., 2012). 
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Os valores referentes ao UTCI estão representados na Tabela 1.  

 

Faixa UTCI (° C) Nível de estresse térmico  

Acima de 46 Estresse extremo por calor 

38 a 46 Estresse térmico muito forte 

32 a 38 Forte estresse térmico 

26 a 32 Estresse moderado por calor 

18 a 26 Zona de conforto térmico 

9 a 26 Sem estresse térmico 

9 a 0 Ligeiro estresse pelo frio 

0 a -13 Estresse moderado pelo frio 

-13 a -27 Estresse forte pelo frio 

-27 a -40 Estresse frio muito forte 

Abaixo de -40 Estresse extremo pelo frio 

Tabela 1: Faixas de estresse térmico do UTCI.  

Fonte: Adaptado de Bröde et al. (2012). 

Índice PMV 

O índice PMV – Predicted Mean Vote (Voto Médio Predito) - foi desenvolvido por Fanger (1972) 
e é utilizado para calcular a percepção das pessoas em relação a condição térmica do ambiente, 
e assim predizer se para aquela determinada situação a pessoa está em conforto térmico ou 
não. O PMV faz a combinação das variáveis climáticas Temperatura do Ar (Ta), Umidade Relativa 
do Ar (UR), Temperatura Radiante Média (Trm) e Velocidade do Ar (Va), além de considerar duas 
variáveis pessoais, sendo o nível de atividade física e vestimenta (FANGER, 1972 apud 
LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). 

Por meio dessas combinações, Fanger obteve o voto médio predito que indica a sensação 
térmica das pessoas a um determinado ambiente, sendo o valor de zero para o estado de 
conforto, o valor negativo para desconforto pelo frio e o valor positivo para desconforto pelo 
calor (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). Os valores do PMV estão representados na Tabela 2. 
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PMV Sensação Térmica Nível de Conforto PPD (%) 

+3 Muito quente 

Desconforto para calor 

100 

+2 Quente 75 

+1 Levemente quente 25 

0 Neutro Conforto 5 

-1 Levemente frio 

Desconforto para frio 

25 

-2 Frio 75 

-3 Muito frio 100 

Tabela 2:  Valores do PMV. 

Fonte: LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA (2014) com adaptações dos autores (2020). 

Sobre esses resultados, Fanger criou e aplicou o PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) para 
calcular a porcentagem de pessoas insatisfeitas com o ambiente térmico. Desse modo, “A 
Norma ISO 7730 de 2005 adota as pesquisas de Fanger, recomendando que em espaços de 
ocupação humana termicamente moderados o PPD deve ser menor que 10%, o que 
corresponde a uma faixa do PMV de -0,5 a +0,5. ”, sendo esta faixa para um ambiente aceitável 
(LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014, p. 50).  

OBJETIVO 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar as principais estratégias bioclimáticas para o clima 
de Erechim, a partir da análise da carta psicrométrica e comparar os resultados obtidos com o 
índice PMV e UTCI para o conforto térmico.  

METODOLOGIA 

Diante da necessidade de propor soluções arquitetônicas mais eficientes do ponto de vista 
energético, a simulação ambiental tem conquistado espaço no campo da arquitetura. Entre os 
diversos softwares de simulação disponíveis no mercado, tem se destacado o software 
Rhinoceros 3D, em combinação com o Grasshopper, visto que ele permite a instalação de 
diversos plugins de análise ambiental, tal como o Ladybug. Segundo Roudsari et al. (2013, p. 
3128), “[...] O Ladybug importa arquivos de clima EnergyPlus padrão (.EPW) no Grasshopper e 
fornece uma variedade de 2D e gráficos interativos de designer 3D para apoiar o processo de 
tomada de decisão durante os estágios iniciais de design. [...]” 

107



 

 

A nova versão do software Rhinoceros 3D (versão 6), já possui o Grasshopper integrado, sendo 
apenas necessária a instalação do plugin LadyBug.  Entre os diversos recursos do Ladybug, 
encontra-se uma ferramenta para realizar análises de clima através da carta psicrométrica. 
Dessa forma, pode-se encontrar a zona de conforto térmico e as estratégias bioclimáticas para 
a cidade de Erechim-RS. Vale ressaltar que o Ladybug define as zonas de conforto tendo como 
base o índice PMV.    

A psicrometria é uma área da ciência que estuda a atmosfera, ou seja, a mistura do ar com o 
vapor d’água (AULICIEMS; SZOKOLAY, 2007, p. 10). A primeira carta psicrométrica foi 
desenvolvida em 1904 por Willis H. Carrier, sendo chamada inicialmente de gráfico 
higrométrico. Ela serve para determinar e representar as propriedades do ar úmido e as suas 
mudanças sofridas no processo psicrométrico, permitindo ter uma noção antecipada do 
comportamento do ambiente, referente às diferentes relações entre essas propriedades 
(temperatura e umidade relativa do ar). Assim, torna-se possível prever as zonas de conforto e 
estratégias bioclimáticas a serem utilizadas para melhorar a qualidade do espaço, possibilitando 
maiores níveis de conforto (GATLEY, 2013).  

Sendo assim, a metodologia desta pesquisa se dividiu em quatro etapas. Na primeira etapa a 
carta psicrométrica foi gerada através do plugin Ladybug. Os dados plotados na carta foram 
obtidos através de um arquivo climático em formato “. epw”, o qual pode ser encontrado e 
baixado da base de dados meteorológicos disponíveis no site do EnergyPlus (ENERGYPLUS, 
2020). A base de dados é organizada por região e país, contemplando mais de 2100 locais no 
mundo (EnergyPlus, 2020). Utilizou-se os dados referentes a temperatura do ar (Ta), umidade 
relativa do ar (Ur) e pressão barométrica. Como não foi informado o valor do nível de isolamento 
da vestimenta, o Ladybug considera o valor de 1 clo (roupa de inverno). A partir desta primeira 
etapa foi possível verificar a quantidade de horas do ano em que as pessoas se encontram em 
estado de conforto. 

Na sequência (segunda etapa), analisou-se a situação inicial da carta juntamente com a inclusão 
de 0,5 clo (roupa de verão), com a finalidade de verificar se a variável da vestimenta possui 
alguma consequência relevante em relação a zona de conforto. 

Na terceira etapa, identificaram-se as estratégias bioclimáticas para a cidade de Erechim-RS, a 
fim de aumentar a porcentagem de horas do ano em que as pessoas se encontram em conforto 
térmico. Entre as estratégias disponíveis para análise no LadyBug, foram selecionadas o 
resfriamento evaporativo, a massa térmica com ventilação noturna, o uso de ventiladores e o 
ganho de calor interno (Figura 2). A seguir, cada uma delas é detalhada com base em 
informações obtidas no plugin Ladybug:  

● Resfriamento evaporativo: esta estratégia é adequada quando há temperaturas 
elevadas e baixa umidade do ar. Consiste no processo de refrigeração do ar por meio da 
evaporação da água. Ocorre assim a umidificação do ar e consequente redução da 
temperatura do ambiente.  

● Massa térmica mais ventilação noturna: esta estratégia visa o equilíbrio da 
temperatura interna com relação à externa do ambiente no período noturno, 
amenizando a amplitude da temperatura no interior da edificação. Para atingi-la é 
necessário manter a construção sombreada durante o dia e ventilada durante a noite.  
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● Uso de ventiladores pelo ocupante: esta estratégia é utilizada para reduzir a 
temperatura interna. Para esta estratégia é considerada como tolerável pelo indivíduo 
uma velocidade máxima de 1,5 m/s. Além disso, a estratégia considera que o indivíduo 
já esteja submetido a uma ventilação natural e, tendo como base o modelo PMV, 
considera a vestimenta como relevante para proteção de ventos que excedam a 
velocidade máxima dentro da zona de conforto.  

● Ganho de calor interno: esta estratégia considera que a temperatura externa deve ser 
de no mínimo de 12,8°C. Como esta é uma temperatura baixa, a edificação deve ter 
internamente alta geração de calor (através de pessoas ou de outras fontes) e envelope 
(composto por paredes, piso e cobertura) isolado.   

 
Figura 2: Dados para simulação da carta psicrométrica de Erechim/RS. 

Fonte: dos autores (2020), elaborado no Ladybug. 

Na quarta e última etapa o resultado obtido da carta psicrométrica será comparado ao índice 
UTCI, no sentido de obter uma análise mais fundamentada na classificação da faixa de conforto. 

RESULTADOS 

A Figura 3 apresenta a carta psicrométrica com a inserção dos dados de temperatura e umidade 
para a cidade de Erechim. As diferentes cores dos pontos indicam o número de horas em que 
cada combinação de dados ocorre, sendo que os pontos azuis indicam menor ocorrência e os 
pontos em vermelho indicam maior ocorrência. Na mesma carta está indicado ainda a zona de 
conforto térmico, definida com base no PMV. Para a situação inicial da carta psicrométrica, a 
faixa em destaque indica o período de conforto térmico de 14,7% das horas do ano, como 
mostra a Figura 3. É importante ressaltar que o programa considera como zona de conforto o 
intervalo de +1 a -1, diferente do valor original do PMV expresso na Tabela 2, que considera 
apenas zero como conforto. Assim, segundo a indicação dos pontos em vermelho, há mais horas 
em situação de desconforto térmico do que em conforto. O desconforto térmico ocorre 
predominantemente para frio, em função das baixas temperaturas registradas.  
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Figura 3: Situação inicial (1 clo).  

Fonte: Ladybug, com adaptações dos autores, 2020. 

O índice PMV considera a vestimenta como um fator relevante na avaliação do conforto térmico 
do indivíduo. Para a condição inicial (Figura 3), o plugin considera para a variável vestimenta o 
valor de 1 clo, que equivale a uma roupa de inverno. No entanto, a simulação permite 
acrescentar uma vestimenta de 0,5 clo (roupa de verão), o que resulta no aumento da zona de 
conforto em 6,3%, totalizando 21% das horas do ano em conforto térmico (Figura 4). Ou seja, 
diminuindo o isolamento da vestimenta, mesmo em situações de temperaturas mais elevadas, 
pode-se atingir conforto térmico. 

 
Figura 4: Situação com acréscimo da roupa de verão (0,5 clo). 

Fonte: Ladybug, com adaptações dos autores, 2020. 
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Tendo em vista que ainda há mais horas em desconforto e identificando a condição de baixa 
temperatura como fator determinante para essa situação desfavorável, foi iniciada a análise das 
estratégias bioclimáticas. O plugin indicou como principal estratégia a adoção do ganho de calor 
interno para o ambiente, gerando em torno de 56,9% do tempo em estado de conforto para o 
indivíduo. Conforme explicado anteriormente, o ganho de calor interno consiste em isolar a 
edificação para manter o calor gerado por indivíduos e equipamentos no interior do ambiente. 
Assim sendo, somando a faixa de conforto inicial de 1 clo (14,7%) com a faixa da estratégia ganho 
de calor interno (56,9%), tem-se um total de 71,6% do ano em conforto térmico. 

O programa também recomenda outras estratégias bioclimáticas (Figura 5), para o tratamento 
das condições desfavoráveis e para ampliar a porcentagem de horas do ano em conforto 
térmico. Essas são voltadas para diminuir o número de horas em desconforto por calor. Entre as 
recomendações não muito impactantes, estão: o resfriamento evaporativo, que alcançaria 10% 
do tempo em conforto; uso de ventiladores pelos ocupantes com 7,9% do tempo; e por fim, não 
muito eficiente, a massa térmica mais ventilação noturna com apenas 7,8% do tempo em 
conforto (Tabela 3). Ressalta-se que na Tabela 3 o período total de conforto térmico não é a 
soma das parciais de cada estratégia, visto que algumas das estratégias se sobrepõe (Figura 5). 

 
Figura 5: Estratégias bioclimáticas. 

Fonte: Ladybug, com adaptações dos autores, 2020.   
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 Situação original (1clo) Situação original + 0,5 clo 

 

Zona de conforto 14,7 21 

Estratégia 1                                             

Ganho de calor interno 
56,9 56,9 

Estratégia 2                                     

Resfriamento evaporativo 
10 3,6 

Estratégia 3                                                        

Uso de ventiladores pelos ocupantes 
7,9 3,45 

Estratégia 4                                               

Massa térmica + ventilação noturna 
7,8 3,1 

Conforto total (%)  81,5 81,5 

Tabela 3: Porcentagem de horas do ano em conforto térmico. Em “Conforto total” algumas estratégias estão sobrepostas. 
Fonte: dos autores, 2020.  

Comparação entre a carta psicrométrica e o índice UTCI 

Com base nos resultados obtidos do plugin para a carta psicrométrica de Erechim, é possível 
correlacionar as informações da zona de conforto adotada (tendo como base o PMV) para a 
simulação da carta, com a faixa de conforto do índice UTCI. Para isso, o UTCI considera uma faixa 
de temperatura de 18°C a 26°C para estado de conforto (Tabela 1). Assim sendo, ao traçar a 
zona de conforto do UTCI sobre a carta psicrométrica (Figura 6), nota-se uma semelhança entre 
as faixas dos dois índices. 

Para compreender melhor o índice de conforto UTCI, também se fez uma análise utilizando o 
plugin. O resultado apresentado pelo índice UTCI para a faixa de conforto foi de 38% das horas 
do ano em estado de conforto térmico e para a faixa de ausência de estresse térmico (9°C a 
26°C) foi de 90%. 

As temperaturas que compõem a faixa de conforto do PMV (20°C a 26,5°C), encontram-se em 
sua grande maioria, dentro do polígono que representa o índice UTCI (Figura 6). Em vista disso, 
verifica-se também que o UTCI possui uma zona de conforto maior, abrangendo temperaturas 
mais baixas, contando com 2°C a mais em relação a faixa do PMV. Por fim, nota-se na carta com 
relação ao polígono do índice UTCI, que há mais horas do ano situada fora da sua faixa de 
conforto.    

Portanto, compreende-se que a quantidade de horas do ano em desconforto está em 
conformidade com os dados da análise da situação original da carta psicrométrica que considera 
o PMV, sendo pertinente propor estratégias bioclimáticas mais eficientes a curto prazo, para 
trazer melhoramento no conforto térmico.      
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Figura 6: Zona de conforto UTCI e PMV.  

Fonte: LadyBug, com adaptação dos autores, 2020. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A carta psicrométrica demonstrou que, em decorrência das baixas temperaturas encontradas, a 
cidade de Erechim se encontra na maior parte do ano, 85% do tempo, fora da zona de conforto 
térmico. Sendo assim, buscou-se encontrar estratégias bioclimáticas para amenizar esta 
condição. Desse modo, segundo a análise feita pelo plugin LadyBug, constatou-se que o ganho 
de calor interno é a estratégia mais importante para projetos de edificações localizados em 
Erechim, onde o principal desconforto ocorre com relação ao frio, visto que essa estratégia 
permite a elevação da temperatura no ambiente, e consequentemente, proporciona maior 
conforto aos ocupantes.  

Em decorrência da aplicação desta estratégia, obteve-se um aumento de 56,9% do tempo em 
conforto, sobre os 14,7% da zona de conforto expressa na faixa de 20°C a 26,5°C. Ainda assim, 
observou-se a existência de outras estratégias (Tabela 3), estas com menos influência e 
relacionadas a situações de temperaturas mais elevadas. Sendo assim, considerando a aplicação 
de todas as estratégias recomendadas, alcançou-se um total de 81,5% do ano em situação de 
conforto térmico. 

Diante disso, a partir deste estudo fez-se uma comparação entre os resultados obtidos da carta, 
que tem como base o índice PMV, com a faixa de conforto do índice UTCI (Tabela 1). Logo, 
percebeu-se que, as zonas de conforto dos dois índices são parecidas, tendo o UTCI obtido um 
valor de 38% do tempo em conforto, por considerar 2°C a mais que o PMV, tendo sua faixa de 
conforto entre 18°C a 26°C.  

Constatou-se que, os dois índices indicaram valores semelhantes considerando apenas a zona 
de conforto, apresentando maior parte das horas do ano em desconforto. Sendo assim, torna-
se necessária a aplicação de estratégias bioclimáticas que aumentem o estado de conforto das 
pessoas dentro da edificação.  
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RESUMO  

Em 2020, as populações dos grandes centros urbanos atravessam por uma crise sanitária 
sem precedentes, que descortina as péssimas condições de habitabilidade e de 
salubridade física e mental nas cidades. A revisão dos parâmetros de densidade, o 
verdejamento urbano, a melhoria habitacional e a concretização de uma cidade 
saudável voltam ao centro do debate. Esse cenário motiva a pensar na importância dos 
parques urbanos como um elemento fundamental ao desenvolvimento do corpo físico 
e social de uma cidade. Mas para além da função de lazer e recreação, o que o histórico 
dos parques públicos revela sobre a história da cidade em si? O objetivo deste artigo é 
desenvolver uma historiografia desses equipamentos, desde o renascimento urbano até 
a crise sanitária de 2020, destacando períodos, características e exemplares notáveis ao 
longo da história. O método utilizado é a revisão de literatura percorrendo referenciais 
clássicos da história urbana e do paisagismo mundial. As informações coletadas foram 
sistematizadas em uma cronologia, a partir da qual se inferiu conexões sobre como a 
estética, espacialidade e intencionalidade dos desenhos desses equipamentos se 
associam ao espírito das várias eras de desenvolvimento urbano. Como resultados da 
pesquisa realizada se destaca como a organização social e os contextos políticos em nível 
nacional e internacional influenciam diretamente na concepção desses equipamentos 
urbanos. A partir da história e da leitura do momento atual também se vislumbra 
caminhos e desafios para a concepção dos parques urbanos em meio à crise política e 
em face de um mundo pós-pandêmico. 

Palavras-chave: áreas verdes; habitabilidade; paisagismo. 

INTRODUÇÃO 

A crise sanitária, que assolou grandes centros mundiais em 2020, intensificou os debates no 
campo do planejamento urbano acerca das condições de habitabilidade e de salubridade física 
e mental nas grandes cidades. Questões como a revisão dos parâmetros de densidade 
imprimidos à ocupação de áreas centrais, ou mesmo a importância do verdejamento urbano e 
da melhoria da habitabilidade do espaço público, o que inclui, segundo diversos sistemas de 
certificação urbana, o pronto e caminhável acesso a parques e praças, colocam-se como 
manifestos em prol de uma cidade mais saudável. Nesse sentido, Muñoz (2015, p.31) aponta 
para o quão importante é à consecução de uma cidade ecológica ter as habitações de interesse 
social localizadas próximas a áreas verdes de fruição pública.  

Esse pensamento converge para o de Wickert (2019) na medida que esta entende o parque 
como uma importante ferramenta de transformação social, ao passo que sua acurada 
concepção no planejamento citadino marca a presença das políticas de Estado na promoção de 
aspectos como sustentabilidade, qualidade de vida e estímulo ao convívio coletivo. “Espaços 
públicos vibrantes e inclusivos, com lazer, cultura e esporte configuram pontos nodais de uma 
política que pensa em devolver ao cidadão o direito à cidade” (WICKERT, 2019, s/p).   

Para alguns estudiosos dos espaços livres públicos, em sentido geral – o que inclui a tematização 
dos parques urbanos -, como Wickert (2019), tanto a composição qualitativa desses espaços, 
quanto da paisagem que conformam, têm a capacidade de oferecer melhorias substanciais nos 
índices de desenvolvimento humano, segurança e saúde. Queiroga (2014) converge para esse 
mesmo ponto de vista, argumentando que o sistema de espaços livres urbanos conforma um 
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elemento de fundamental importância à paisagem urbana e à constituição da esfera pública e 
privada, em especial se planejados de modo a promover a circulação de pedestres e o convívio 
público.  

Todas essas questões que pontuam a importância dos parques urbanos na cidade 
contemporânea, motivam a pensar o quanto esses equipamentos são essenciais ao 
desenvolvimento do corpo físico e social de uma cidade. Mas olhar pelo aspecto de 
desenvolvimento da cidadania através das trocas materiais e imateriais que neles ocorrem 
também eleva a sua presença no espaço urbano como provedora de sentidos outros que não só 
a fruição, o lazer e a contemplação. A questão lançada, desse modo, é: como esses 
equipamentos foram concebidos ao longo da história urbana? O que eles revelam das diferentes 
concepções de cidade que se sucederam ao longo dos séculos? 

O objetivo deste artigo é desenvolver uma breve historiografia desses equipamentos, desde o 
renascimento urbano até a atualidade, de modo a destacar períodos, características e 
exemplares notáveis ao longo da história. Para tanto, lança-se mão do método de revisão de 
literatura, percorrendo referenciais clássicos da história urbana e do paisagismo mundial. As 
informações coletadas foram sistematizadas em uma cronologia, a partir da qual se inferiu 
conexões sobre como a estética, a espacialidade e a intencionalidade dos desenhos desses 
equipamentos se associam ao espírito de desenvolvimento de cada período analisado.  

Os resultados permitem destacar como a organização social e os contextos políticos, tanto em 
nível nacional como internacional, influenciam diretamente na concepção desses 
equipamentos. Também se vislumbra, a partir da leitura histórica e atual, caminhos e desafios 
para a concepção dos parques urbanos em meio à crise política e em face de um mundo pós-
pandêmico.  

A GÊNESE DOS PARQUES URBANOS NO MUNDO PRÉ-SÉCULO XIX 

Múltiplas partes compõem o espaço livre público: as ruas, praças e parques são exemplos 
dessas, ainda que sua manifestação e uso ocorra de modo estruturalmente distinto e 
correspondente às especificidades dos aspectos urbanos e culturais de cada sociedade.  

Em uma perspectiva histórica, tem-se a concepção da praça como a Ágora grega, no período 
conhecido como Antiguidade. No entanto, para falar da gênese do parque, identifica-se 
manifestações prévias entre o século XVI e XVII que possibilitam o entendimento do parque 
urbano que é concebido no momento pós-Renascença. É essa trajetória que este estudo 
percorre, por meio da obra de Panzini (2013), para sistematizar a cronologia da gênese dos 
parques urbanos. 

Nesse sentido, o primeiro espaço com caráter de sociabilidade abordado são os jardins 
particulares, que segundo o autor, são como espaços de troca e símbolos de poder, em um 
período em que eram palco de festas aristocráticas (PANZINI, 2013) e surgem na história com 
essa abordagem desde a Antiguidade, com as habitações romanas. No entanto, a Revolução 
Científica e os ideais do período da Renascença são momentos históricos em que a sociedade 
monarquista refletiu sua manifestação de poder no cenário da paisagem, e assim dos jardins 
privativos que eram utilizados pela corte, com grandes escalas que equivalem à dos parques 
urbanos conhecidos hoje. 
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Entre as composições marcantes de jardins desse período pode-se identificar a abordagem 
geométrica que surge na Itália com as vilas italianas. Com inspiração Renascentista, dispunham 
de “jardins terraceados, integração à paisagem circundante, trabalho com a água e poda topiária 
em desenhos orgânicos” (AFONSO, 2017, p.120), tudo isso em ambientes privativos que 
valorizavam as visuais do entorno e da inclinação dos terrenos, sem deixar de conferir destaque 
à edificação principal. A França, por sua vez, dispunha de: 

[...] avenidas radiais cortadas nos bosques ou ladeadas por árvores, fontes 

combinadas com grandes planos de água, os trabalhados e abertos parterres 
– em contraste com os densos bosques – e a multiplicidade de níveis obtidos 
por cerceamento do terreno (AFONSO, 2017, p.123) 

Segundo Panzini, esses cenários eram espaços de troca social das classes dominantes na Itália e 
na França nos séculos XVI e XVII. Em outro viés, no Reino Unido, os jardins manifestam-se por 
composições serpenteadas.  

Vale mencionar, que na obra de Panzini (2013), o vocábulo “parque” aparece pela primeira vez 
para se referir a um parque no contexto camponês e bucólico da vida britânica. Esse contexto 
do campo pode ser entendido pela história da Inglaterra, na qual, após uma guerra civil, instalou-
se um regime de monarquia parlamentar e um processo de modernização que valorizava a 
propriedade privada e as práticas agrícolas. Assim, entende-se que uma sociedade liberal 
rejeitaria o estilo geométrico, visto que seus valores pautavam-se na preservação de florestas, 
ao mesmo passo em que bosques eram derrubados para ceder lugar a pastos e a madeira 
utilizadas para construção de casas e navios. 

Segundo Panzini (2013), o culto ao campo, o interesse pelas paisagens agrárias e arquiteturas 
de estilo classicizante deram espaço a parques em contexto rural, que o autor chama de 
“parques paisagísticos”. No entanto, como é natural às expressões artísticas – considerando o 
paisagismo como a arte da jardinagem-, apreende-se uma ruptura aos jardins formais típicos da 
elite mercantil italiana e da nobreza e monarquia francesa. Ao contrário da supremacia da 
intervenção antrópica no desenho da paisagem, submetendo a natureza aos rigores 
compositivos e geométricos, influenciados pelo legado paisagístico oriental, trabalhavam 
propostas cenográficas, direcionadas por um intento de organicidade. Essa tradição inglesa de 
jardins inspirou projetos como o Central Park (Nova York, EUA) e outros tantos que, por sua vez, 
situavam-se propriedades privadas. 

No século XVIII, com a emergência dos ideais de uma sociedade iluminista, que tinha em vista a 
necessidade de ressignificar ações de séculos anteriores que promovessem melhorias urbanas, 
surge uma categoria de espaço livre de uso público: o jardim público. Apesar de residenciais e 
restritos já contavam com uma proporção urbana e atendiam uma demanda coletiva. 

Um exemplo similar dessas ações surge no fim do século XVI na Espanha: são as alamedas, 
passeios públicos arborizados que podem ser identificados como a amostra mais antiga que 
temos de um “parque linear”, como é chamado hoje. A semelhança se deve à proximidade com 
rios ou à qualificação como circuitos fechados. 

Outra ação que serviu de exemplo aos jardins públicos aconteceu também no século XVI: um 
movimento de abertura de jardins privados ao uso populacional. Essas ações que fomentam o 
uso público de modo gradual acabam por consolidar, segundo Panzini (2013, p.476) um modelo 
cultural: as pessoas frequentavam jardins e passeios públicos com o intuito de se encontrar e 
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passear, como um ritual, um código social em que exibiam roupas e costumes. Ou seja, os 
passeios eram a apropriação do espaço público pela elite em um ato de sociabilidade. E esse 
mesmo caminhar por alamedas, influencia os jardins públicos e bulevares que surgem no século 
XVII com caráter linear. 

A GÊNESE DO PARQUE MODERNO NA CIDADE INDUSTRIAL 

Com o progresso que as dinâmicas sociais alcançam, surgem outras vertentes de parque. No 
século XIX, aparece o Arboretum, como uma manifestação da evolução na horticultura. Esse 
espaço combina o parque público, bem como sua vertente de lazer, com o horto botânico, em 
uma função didática e de cultivo de espécies. 

É nesse mesmo século que o paisagismo se torna protagonista urbano, integrando espaços 
públicos e privados. Nesse período, entre os anos de 1853 e 1870, surge na França um plano de 
renovação urbana para Paris, que reforça a presença do jardim público entendendo que este 
equipamento deve ter sua presença permeada na cidade em diferentes pontos. 

O contexto histórico desse plano é o regime de Napoleão III e ideais da Revolução Francesa, 
assim, o espaço urbano torna-se cenário dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade 
com inspiração nos parques ingleses. Desse modo, entra em cena o urbanista francês 
encarregado de elaborar esse plano: Haussmann. 

De acordo com Panzini (2013), Haussmann trabalhou uma rede de espaços livres em menor 
escala, com dois parques de grande porte em dois pontos da metrópole. O objetivo era ter dois 
grandes polos que atendessem toda a população e parques menores que atendessem os setores 
em que estavam dispostos. Essa rede era conectada por ruas verdejadas, lagos e pontos cênicos 
de encontro. 

Essa conjuntura pensada por Haussmann fora complementada por artigos provenientes da 
industrialização na microarquitetura e no mobiliário urbano, como artefatos padronizados e 
fabricados em série, dentre os quais, destacam-se: gazebos, quiosques, bancos, fontes, etc. 
(PANZINI, 2013). Esses exemplares passam a imagem da dinamização da vida urbana, na qual a 
paisagem natural torna-se refúgio da urbanização industrial. 

O que acontecia na Inglaterra e na França colocava o elemento parque como constituinte do 
tecido urbano. Desse modo, a França torna-se uma amostra de um processo que vinha se 
consolidando, em que os espaços públicos não se tratavam mais apenas de ações pontuais, mas 
eram fruto do planejamento integrado à dinâmica da cidade e deveriam estar articulados com 
espaços livres, sistema viário e prever processos urbanos como o de expansão. 

Nesse mesmo período, em 1857, surge o Central Park (Figura 1), em Nova York - como 
anteriormente mencionado - e o Emerald Necklace (Figura 2), em Boston. Ambos contaram com 
o trabalho do arquiteto-paisagista Frederick Law Olmsted e estão situados nos EUA. 
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Figura 1: Central Park, Nova York, EUA.              

Fonte: Pinterest, 2020. 

 
Figura 2: Emerald Necklace, Boston, EUA.              

Fonte: Reddit, 2011. 

O primeiro se destaca pelas dimensões, pelo amplo programa de necessidades e pelo trabalho 
paisagístico. O projeto pauta-se na circulação, transita entre a dimensão do pedestre e dos 
carros e foi planejado em consonância com a expansão dos bairros de seu entorno. 
Paralelamente, o Emerald Necklace traz a proposta de um cinturão verde configurado por uma 
rede de parques, áreas verdes e cursos hídricos interligados. Segundo Bonzi (2014) é um dos 
projetos de paisagem mais importantes da história e resulta em uma extensão de 10km. 
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Em um processo de modificação do clássico para o moderno, que acontece entre os séculos XIX 
e XX nos grandes centros, evidenciam-se realizações paisagísticas que se colocavam no limiar 
entre a tradição e o experimentalismo. Essa configuração dita “eclética”, em Sakata (2018, s/p) 
traz uma mistura estilística que combina elementos de movimentos anteriores. 

Ao falar do parque moderno, Panzini (2013) menciona o lazer, o esporte e a recreação como 
elementos constituintes do que se entende por parque na contemporaneidade. Essas 
transformações no sentido de apropriação e na escala dessas áreas verdes ganham 
representatividade nos parques alemães, os chamados Volkspark, na década de 1910. Esse 
conceito envolvia espaços de convívio social, lazer mental e estímulo a atividades físicas. Panzini 
(2013) considera, portanto, que os Volkspark progrediram para a escala de parques públicos 
regionais no século XX, confluindo para o que pontua Sakata: 

Os Volkspark eram sóbrios, com campos circundados por maciços de árvores 
de espécies europeias, sem concessões ao exotismo, e abrigavam uma 
variedade de instalações como campos de atletismo, quadras de tênis, 
tanques de areia para crianças, pista de patinação, piscina infantil e hortas-
jardim. O Amsterdam Bos, o Bosque de Amsterdam, é um parque público na 
escala regional que evoluiu a partir da experiência dos Volkspark. O século 20 
apontava novos ideais para os parques públicos e para as cidades modernas. 
(SAKATA, 2018. s/p) 

O urbanismo higienista presente na conversão do século XIX para o XX está diretamente 
relacionado ao Volkspark, por se tratar de um parque destinado não só a trocas sociais e esporte, 
mas também idealizado para facilitar a higiene de massa. Os bosques tinham a intenção de 
remeter às florestas alemãs, criando um aspecto relacionado à memória e à unidade. O cenário 
que remete ao desenvolvimento da cidadania acima da compensação natural. 

Na década de 1960 e 1970, um viés naturalista e ao mesmo tempo romântico retorna e guia as 
décadas de 1980 e 1990 ao enaltecimento dos parques em uma busca por redescobrir seu papel 
cultural. Na contemporaneidade, os parques são compostos por elementos naturais, 
habitacionais e comerciais, assim como acontece no Diagonal Mar (Figura 3), em Barcelona 
(Espanha), um projeto de uso misto que combina as três vertentes mencionadas, em espaços 
verdes de uso público e edificações de uso residencial e comercial.  
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Figura 3: Parc Diagonal Mar, Barcelona, Espanha.              

Fonte: Archinect, 2020. 
 

Mudanças de padrão começam a acontecer a partir da segunda metade do século XX. 
Compreendê-las torna necessário explorar conceitos que remetem à história da paisagem e dos 
parques. 

Compreende-se que ao longo da Era Moderna a história dos parques acontece em conformidade 
com a população a que pertencem, o momento histórico e político do período e a cultura em 
que se inserem, de modo que se manifestam com um programa de necessidades e estético que 
está relacionado aos fatores citados. 

A partir de um campo com tantos significados políticos e sociais e diante do desenvolvimento 
técnico e científico relacionado ao manejo da paisagem e seus atributos, compreende-se que a 
concepção da paisagem começa a ser tratada como um campo de conhecimento autônomo, 
ainda que complementar ao da Arquitetura e Urbanismo. 

Nessa linha de raciocínio, o arquiteto-paisagista americano Olmsted cria o termo “arquitetura 
da paisagem” ao entender a necessidade de estudar e projetar a paisagem. O profissional fala 
da capacidade do arquiteto-paisagista em pensar os elementos em prol de um efeito cênico da 
paisagem como um todo, e defendia que a arte deveria ser enaltecida no projeto paisagístico, 
para além da jardinagem. Ainda, acreditava que o público deveria notar e valorizar a natureza 
(SCHENK, 2008).  

Contudo, além das diferenças e particularidades nos períodos históricos que tratam da 
concepção da paisagem e dos parques, a performance do arquiteto-paisagista também muda. 
Os desafios projetuais que envolvem a paisagem e o meio urbano aumentam de acordo com as 
transformações da vida urbana, essas também são necessárias para o entendimento do 
equipamento parque urbano na atualidade. 
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O CONCEITO DE PAISAGISMO CONTEMPORÂNEO E OS PARQUES NA ERA DOS 
GRANDES PROJETOS URBANOS 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo, após 1945, é envolvido por transformações e 
mudanças de cenário, como a reconstrução das cidades no movimento do pós-guerra, inovações 
tecnológicas e científicas e o meio urbano caótico que já reflete as decisões mais exarcebadas 
de um urbanismo de matriz rodoviarista. Todos esses fatores desafiam a arquitetura da 
paisagem e o papel do arquiteto-urbanista, ou seja: envolve as teorias de Olmsted com algumas 
novas provocações.  

Para além do viés pitoresco e artístico da arquitetura da paisagem, o surgimento do conceito de 
“paisagismo” traz novas contribuições à atuação do arquiteto na paisagem urbana. O conceito 
é definido pioneiramente no final da década de 1960, em uma obra de referência do arquiteto-
paisagista escocês Ian McHard, nomeada “Design with Nature”. O conceito expande e traz 
complexidade ao projeto da paisagem aderindo a questões da metrópole, do meio ambiente e 
populacionais, entre tantos outros aspectos. 

Esses fatores não são largamente abordados por Panzini (2013), mas foi essa linha de raciocínio 
que conduziu aos Grandes Projetos Urbanos que trabalham áreas verdes, inserções 
arquitetônicas, uso e ocupação do solo, bem como desenho urbano de forma geral. O objetivo 
dos grandes projetos de intervenção urbana na escala paisagística é o de promover a densidade, 
o uso misto do solo e reduzir os deslocamentos. Exemplares relevantes dessa abordagem, 
especialmente nas décadas de 1980 e 1990, são o Battery Park City, em Nova York, EUA (Figura 
4) e o Diagonal Mar, em Barcelona.  

 
Figura 4: Battery Park City, Nova York, EUA.              

Fonte: Pinterest, 2020. 

Em um cenário mais recente, que envolve questões políticas e culturais de uma sociedade e seus 
efeitos na arquitetura da paisagem e dos parques urbanos, vale ressaltar os movimentos 
ambientais. Estes se intensificaram a partir da década de 1960 e se aprofundaram, na 
atualidade, em temas que justapõem, de modo imprescindível, a questão da sustentabilidade 
ao projeto paisagístico.  

A Ecologia Moderna, os eventos e documentos que norteiam o desenvolvimento sustentável, 
como o Relatório Brundtland, Agenda 21 e a Nova Agenda Urbana da ONU, conduzem ao desafio 
de relacionar a sustentabilidade à política urbana. Em decorrência dessa conjuntura, os parques 
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urbanos na atualidade envolvem uma dimensão macro de planejamento urbano – com o intuito 
de democratizar o acesso as áreas verdes – como também a dimensão social que envolve a 
saúde urbana, o desenvolvimento individual e coletivo, as infraestruturas verdes e os preceitos 
de cidades biofílicas.    

Por fim, as novas provocações não invalidam o que a breve síntese da obra de Panzini (2013) 
trazida neste estudo reflete: o parque é espaço recreativo, de cultura, lazer, descanso e conexão 
com o meio ambiente. A linha histórica dos jardins e parques, bem como das representações de 
áreas verdes, de modo geral, considera uma associação entre público e privado que evidencia a 
relevância de espaços de convívio e sociabilidade, assim como do esporte e do contato com a 
natureza. Vale ressaltar que os fatores que traduzem o perfil de um período, de suas abordagens 
cidadãs e política são expressas na estética da arquitetura da paisagem, seja na arquitetura, no 
mobiliário urbano ou na composição do espaço natural. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse artigo percorre uma revisão de literatura e desenvolve uma breve historiografia do 
equipamento Parque Urbano. A cronologia tem início no renascimento urbano e alcança a 
atualidade. O percurso envolveu a transição de períodos políticos e de revoluções sociais, 
características marcantes de cada época e a exposição de exemplares paradigmáticos.  

Entende-se que os jardins e parques carregam um forte aspecto de sociabilidade, que varia ao 
longo da história em uma relação de público e privado. No entanto, para além desse aspecto, a 
manifestação desse equipamento em suas diferentes formas é influenciada por questões 
políticas e culturais de uma determinada organização social e do período histórico a que está 
inserida. 

Conclui-se que esses aspectos que influenciam a estética e composição da arquitetura da 
paisagem e dos parques urbanos envolvem também o desempenho do papel do arquiteto-
paisagista, como responsável nesse processo por interpretar essas dinâmicas dentro do projeto 
da paisagem e as envolver em um plano que pense não só o espaço público de forma isolada, 
mas sim integrada ao contexto urbano em que está inserido. 

Neste momento de crise pandêmica e isolamento social, a ausência de áreas verdes nos meios 
urbanos agrava a salubridade das cidades. Esse amplos espaços, agregadores das massas sem, 
no entanto estimularem a aglomeração, poderiam permitir a recreação, o contato com a 
incidência solar e o desfrute do verde como estratégia de atenuação do estado psíquico. No 
entanto, tem se tornado cada vez mais incomum se pensar na perspectiva das áreas verdes em 
uma lógica sistêmica e atrelada ao planejamento urbano nas cidades. 

Os Grandes Projetos Urbanos envolvem a complexidade da dimensão paisagística 
contemporânea, contudo o fazem em sua iconicidade e singularidade. Do mesmo modo que as 
temáticas de desenvolvimento urbano relacionadas à articulação dessas áreas verdes com 
projetos mais amplo de ocupação e destinação de função social ao espaço da cidade se torna 
necessária, também o é recuperar aspectos basais da Arquitetura da Paisagem dispostos nos 
exemplos sobre os quais se discorreu neste artigo. As intervenções de Haussmann em Paris, 
dotando vários e diversos bairros da cidade – incluindo os proletários – de parques, assim como 
a iniciativa Alemã e Holandesa de conceber os parques como mais um equipamento de 
desenvolvimento humano e, por fim, as várias iniciativas de concepção de sistemas de parques 
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nas cidades, como o caso do Emerald Necklace, são, ainda, boas práticas inspiradoras de 
horizontes mais saudáveis e mais habitáveis para as nossas cidades.  

É essencial garantir que todo cidadão tenha a oportunidade de desfrutar de uma área verde 
qualificada próxima de sua casa, de preferência a uma distância caminhável. É fundamental 
trabalhar os parques urbanos como direcionadores do crescimento e não como soluções 
paliativas aplicáveis tão somente em fundos de vale e áreas de instabilidade ambiental, ainda 
que se reconheça a validade dessas intenções. Mas o que o histórico dos parques traz à reflexão 
é que grandes partes emergiram de grandes planos urbanísticos, sendo até a atualidade 
estruturas plenamente apropriadas pelas populações dessas cidades.  
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RESUMO 

Quando falamos sobre cidades históricas há uma grande tendência de relacionar a essência
destas aos monumentos arquitetônicos e construções de menor porte que possuem fachadas
com características de determinado estilo arquitetônico ou período histórico. No entanto, o
cenário  que se  constrói  ao longo do  tempo nas  cidades  é  identificado e  reconhecido  não
apenas por meio do edifício, mas também pela configuração do desenho urbano das ruas,
quadras e lotes. No âmbito da documentação de sítios históricos, no que se refere a forma
urbana, por muito tempo o registro consistia basicamente na produção de mapas, maquetes e
fotos aéreas. Mas por meio de avanços tecnológicos, os métodos e materiais produzidos se
diversificaram, bem como a forma de armazenamento e divulgação. O objetivo deste trabalho
é  investigar  a  influência  da  era  digital  no  tipo  de  material  produzido  nos  processos  de
documentação patrimonial  de  cidades,  sobretudo na iconografia,  e  identificar  quais  são as
tecnologias disponíveis e que estão sendo comumente utilizadas para auxiliar no estudo da
forma urbana. Para tanto, a metodologia consiste na realização de estudos de casos publicados
em artigos científicos que tratam da aplicação de tecnologias digitais  na documentação do
patrimônio  e  estudos  arquitetônicos  e  urbanísticos.  A  partir  das  informações  obtidas,
apresenta-se um resumo das principais vantagens e desvantagens de cada um dos recursos
tecnológicos  identificados,  com  um  propósito  de  reconhecer  qual  a  viabilidade  de,
posteriormente,  aplicar  estes  recursos  na  documentação  de  uma fração  urbana  do  centro
histórico da cidade de Goiás-GO. 

Palavras-chave: forma urbana; tecnologia; recursos digitais; documentação.
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INTRODUÇÃO

A compreensão a respeito da forma urbana de cidades históricas permeia o entendimento
concernente  ao  processo  de  ocupação  territorial  destas  cidades.  As  cidades  coloniais  da
América  hispânica,  sobretudo  as  capitais  nacionais  e  regionais,  por  exemplo,  têm
características  em  comum,  conforme  o  modelo  aplicado  pela  coroa  espanhola  em  suas
colônias, geralmente de retícula, retícula ortogonal ou quadrícula, conforme descreve Hardoy
(1975). Tal afirmação só é possível por meio da comparação de variadas cidades de colonização
hispânica nas Américas, comparação essa que faz necessário o uso da documentação existente
sobre essas cidades, incluindo-se prospectos, mapas e demais registros iconográficos. 

A análise da forma urbana de cidades históricas precisa ter como ponto de partida a origem do
assentamento, suas funções e seu crescimento. Por esta razão, além de documentos textuais
que  descrevem  esse  processo,  muitos  mapas,  prospectos,  ilustrações,  maquetes  físicas  e
fotografias  registram as  transformações  através  do tempo e  contribuem para  o  estudo da
história da forma urbana das cidades. 

Atualmente,  na  era  digital,  os  recursos  e  métodos  foram  ampliados  e  se  diversificaram
trazendo novas possibilidades para os estudos e documentação do patrimônio. No contexto
mundial  da  4ª  revolução  industrial,  as  cidades  passaram por  muitas  transformações  e,  de
acordo  com  Bastian  (2015),  os  modelos  geométricos  digitais  de  cidades  passam  a  ser
demandados por uma vastidão de aplicações: 

Atualmente, existe uma grande demanda por modelos geométricos digitais
de cidades cujas aplicações vão desde planejamento, turismo e marketing,
estudos  relacionados  a  impacto  ambiental,  gestão  de  situações  de
emergência e de instalações, planejamento urbano, à preservação e gestão
do patrimônio arquitetônico. Essas novas aplicações requerem informações
precisas sobre a geometria dos objetos, assim como, informação semântica
e topológica. (BASTIAN, 2015, p. 1-2)

No tocante à demanda pela documentação digital do patrimônio arquitetônico e urbanístico, é
possível identificar que grande número dos estudos desenvolvidos volta-se para o edifício de
forma isolada ou partes específicas dele, e a documentação dos sítios históricos,  de forma
geral, tem o enfoque centrado em elementos arquitetônicos, de modo que outros elementos
que constituem o contexto urbano, isto é, as dimensões e características de vias, quadras e
lotes,  muitas  vezes  é  deixado  de  lado.  A  investigação  deste  trabalho,  no  entanto,  busca
entender quais as possibilidades de aplicações tecnológicas para documentação urbana, e que
consequentemente, como estas podem contribuir para o estudo da forma urbana.

O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO

As primeiras definições concernentes ao patrimônio histórico e artístico no Brasil remontam ao
Decreto de Lei Nº 25, de 30 de novembro de 1937, tendo como foco os bens materiais móveis
e imóveis. Posteriormente, com a Constituição Federal de 1988 o conceito e compreensão do
que pode ser considerado patrimônio foram ampliados, passando a ser definido de forma mais
abrangente, como patrimônio cultural:

Constituem patrimônio cultural  brasileiro os bens de natureza material  e
imaterial,  tomados  individualmente  ou  em  conjunto,  portadores  de
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referência  à  identidade,  à  ação,  à  memória  dos  diferentes  grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I. as formas de
expressão;  II.  os modos de criar,  fazer  e viver;  III.  as criações científicas,
artísticas  e  tecnológicas;  IV.  as  obras,  os  objetos,  os  documentos,  as
edificações  e  demais  espaços  destinados  às  manifestações  artístico-
culturais;  V.  os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988.
Artigo 216)

Em  harmonia  com  o  Artigo  216  da  Constituição  Brasileira,  a  classificação  do  Instituto  do
Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  (IPHAN),  agrupa  o  Patrimônio  Cultural  em  dois
grupos: material e imaterial. Os bens tombados de natureza material podem ser imóveis ou
móveis. Dentre os bens patrimoniais imóveis estão as cidades históricas, sítios arqueológicos e
paisagísticos e bens individuais. Quanto aos bens móveis, temos como exemplo as coleções
arqueológicas,  os  acervos  museológicos,  documentais,  bibliográficos,  arquivísticos,
videográficos, fotográficos e cinematográficos. Os bens culturais de natureza imaterial, por sua
vez, “dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes,
ofícios e modos de fazer;  celebrações;  formas de expressão cênicas,  plásticas,  musicais  ou
lúdicas;  e  nos  lugares  (como mercados,  feiras  e  santuários  que  abrigam práticas  culturais
coletivas)”  (IPHAN, s/d).  Muitas vezes os exemplares do patrimônio imaterial  precisam ser
compreendidos em um contexto físico específico, conectando elementos de natureza imaterial
àqueles  de  natureza  material  como  cidades,  edificações,  paisagens,  etc.  Desta  percepção
podemos fazer a analogia da cidade como um grande quebra-cabeças que ao ser contemplado
em seu conjunto permite melhor compressão tando das partes como do todo, ao passo que se
isolamos algumas peças desconexas elas podem trazer alguma informação, no entanto, perde-
se  o  entendimento de processos  e contexto necessários  à  compreensão tanto do aspecto
arquitetônico, quanto do urbanístico. Há, portanto, uma relação de complementaridade entre
patrimônio material e imaterial, cidade e arquitetura.

DOCUMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Tendo  em  vistas  a  salvaguarda  do  patrimônio  cultural  brasileiro,  a  Política  Nacional  do
Patrimônio Cultural (PNPC), na década compreendida entre os anos 2000 e 2010, passou por
por atualizações com a reformulação e criação de instrumentos de preservação. Conforme
descreve Porta (2010), a PNPC possui sete linhas de ação:

A Política Nacional de Patrimônio Cultural hoje se organiza em sete linhas de
ação:  1.  Identificação,  documentação  e  pesquisa.  2.  Proteção  e
reconhecimento. 3. Preservação. 4. Difusão de conhecimento e promoção.
5.  Educação  patrimonial.  6.  Formação  e  capacitação.  7.  Fomento  a
atividades econômicas vinculadas ao patrimônio cultural. (PORTA, 2010. p.
41)

A primeira dentre as sete linhas de ação é a que mais nos interessa neste trabalho por fornecer
base para a fundamentação de estudos da forma urbana de cidades históricas. Inicialmente a
documentação era vista  tão somente como um instrumento de apoio inicial  para subsidiar
outras  etapas  no processo  de  preservação,  mas  conforme  descreve  Porta  (2010),  a
compreensão  a esse respeito foi expandida, e a documentação  passou a ser vista também
como uma ação de preservação em si: 
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Hoje há consenso quanto à ideia de que a documentação é, em si, uma ação
de preservação. Ela pode ou não ser seguida de outras ações, de acordo
com a natureza e situação do bem cultural em foco. A documentação é uma
ação de preservação, mas é também um instrumento de gestão requerido
por outros tipos de ação. [...] Quando a documentação constitui em si uma
ação de preservação, ela pode ter profundidade diferente daquela requerida
quando é parte de um processo de tombamento ou quando é produzida
para  um  cadastro  ou  como  suporte  para  a  formulação  de  um  projeto.
(PORTA, 2010. p. 41)

Os  instrumentos,  técnicas  e  procedimentos  de  documentação  patrimonial  são  muitos  e
também passaram por diversas transformações resultantes do avanço tecnológico.  Oliveira
(2008,  p.53)  menciona  as  modificações  que  aconteceram  em  procedimentos  tradicionais,
como no caso do surgimento da fotografia digital: “(...) a velha fotografia parece estar vivendo,
nos últimos anos, uma crise (aparente) de identidade, oriunda dos avanços tecnológicos, cuja
causa reside na criação de novos processos de registro e tratamento de imagens.” Ele também
ressalva que a despeito de toda inovação e possibilidades que tecnologia oferece, na atividade
de representação iconográfica do patrimônio,  não se pode perder de vista o compromisso
essencial com a verdade, deve-se, portanto, prezar pela clareza e legibilidade das informações.

De acordo com Groetelaars (2004) o termo levantamento cadastral pode ser  entendido de
três maneiras distintas, a primeira delas aponta para o processo de medição e de registro das
formas de um objeto visando sua representação gráfica; a segunda tem enfoque no resultado
desse  processo;  e  a  terceira  consiste  na  junção  dos  dois  primeiros.  Levando-se  em
consideração  o  entendimento  da  documentação  como  uma  ação  de  preservação  em  si,
podemos afirmar  que a  terceira  percepção a  respeito  do  levantamento cadastral  é  a  que
melhor se ajusta.

Com respeito à classificação dos métodos de levantamento cadastral Groetelaars (2015, p. 60-
61) faz a separação entre duas categorias: métodos diretos e indiretos. Nos métodos diretos o
levantamento é manual, e o operador, com uso de equipamentos, interage de forma direta
com o objeto de interesse. No caso dos métodos indiretos, a “medição é realizada a partir de
posições mais afastadas em relação ao objeto ou trecho de interesse”. Os métodos indiretos
podem ser ativos, quando “possuem sensores que emitem energia para a medição dos objetos
ou passivos”, ou passivos, nos casos em que não há emissão de energia e o Sol é o responsável
pela  energia  refletida  na  superfície  do  objeto  e  capturada  pelo  sensor.  São  exemplo  de
métodos  indiretos  ativos:  georradar,  radiografia,  ultrassonografia,  laser  scanning,  luz
estruturadas e métodos topográficos. Destacam-se entre os métodos passivos: fotogrametria,
Dense Stereo Matching (DSM), videogrametria e a termografia. 

Muitas vezes o uso destas técnicas de levantamento cadastral é associada a outros recursos
tecnológicos como a modelagem digital, realidade virtual ou aumentada, e pode-se dizer que
são imprescindíveis a estes recursos, pois, quando corretamente executados, possibilitam a
obtenção dos dados, que são necessários à modelagem, de forma precisa e confiável.

A modelagem digital é um processo que necessita de um sistema de representação gráfica
assistido por computador para a construção de modelos tridimensionais. Esta técnica, quando
aplicada  à  documentação  do  patrimônio,  pressupõe  a  existência  de  prévio  levantamento
cadastral do objeto que se pretende modelar. A obtenção dos dados pode ser feita tanto por
métodos  diretos  como  indiretos,  ativos  ou  passivo.  Tudo  depende  de  qual  o  objetivo  da
modelagem e grau de detalhamento que se pretende obter.
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Quando  se  trata  da  modelagem  digital  de  cidades  alguns  desafios  são  acrescentados  ao
processo,  especialmente  no  que  se  refere  à  grande  quantidade  de  informações  que
demandam de equipamentos mais custosos, tempo  (desde a aquisição dos dados ao produto
final da modelagem), e interoperabilidade entre sistemas de informação. 

De acordo com Bastian (2015), há cinco níveis de detalhe (Level of Detail – LoD) na modelagem
digital distintos, que vai do LoD 0 (modelo menos detalhado) ao LoD 4 (modelo completo,
chegando à modelagem do interior de edificações), conforme detalhado a seguir:

LoD  0  –  Modelo  Digital  do  Terreno  com  uma  precisão  de  5,0  m,  com
representação dos contornos das edificações (footprint)  ou dos polígonos
dos telhados, com a possibilidade de aplicação de textura obtida a partir de
imagens aéreas ou de satélite.
LoD 1 – nesse nível de detalhe representam-se somente os objetos maiores
de 5,0 x  5,0 m e Modelo Digital  do Terreno com acréscimo de modelos
simplificados de edifícios, que podem ou não ter as texturas das fachadas
aplicadas.
LoD 2 – seria o LoD 1 com mais detalhes, com acréscimo da cobertura das
edificações, e precisão de 2,0 m.
LoD 3 – modelo detalhado do exterior das edificações com precisão de 0,5
m, apresentando também o mobiliário urbano e vegetação com aparência
real.
LoD 4 – modelo detalhado incluindo o interior das edificações com precisão
de 0,2 m. (BASTIAN, 2015, p.8)

É importante observar que o LoD 04, que tem o nível máximo de detalhe nesta escala, consiste
em uma visão aprofundada de um modelo mais amplo, e por mais nítida e precisa que seja, é
uma peça que compõe um grande “quebra-cabeças”, conforme mencionamos anteriormente.
Evidentemente que esse nível de detalhe resulta em arquivos digitais de grandes magnitudes,
e, com isso, o produto obtido nesta modelagem é difícil de ser suportado por computadores
de configuração baixa ou mediana. Frente a essa questão percebe-se que um dos entraves à
disseminação desse tipo de recurso tecnológico para a documentação de cidades ainda se
refere aos custos com equipamentos, não somente na fase do levantamento cadastral como
na modelagem, arquivamento e disponibilização das informações.

A Realidade Virtual  (VR)  é  outro recurso aplicável  na documentação de sítios urbanos,  de
acordo com Kirner e Siscoutto (2007), trata-se de “uma ‘interface avançada do usuário’ para
acessar aplicações executadas em um computador, propiciando a visualização, movimentação
e  interação  do  usuário,  em  tempo  real,  em  ambientes  tridimensionais  gerados  por
computadores” (KIRNER; SISCOUTTO, 2007, p. 7). Para que haja essa interação é necessário o
uso de dispositivos multissensoriais.  Esses  equipamentos inicialmente era  raros  e  de altos
custos,  mas em pouco tempo, vêm sendo desenvolvidas diversas opções de dispositivos e
tecnologias empregadas para aprimorar a experiência de imersão e conexão homem-máquina.
Percebe-se  ainda  que  frente  a  crise  gerada  pela  pandemia  de  COVID-19  o  processo  de
disseminação dessas tecnologias vem sendo acelerado, não sendo possível ainda mensurar os
impactos, sejam positivos ou negativos, que isto representará. 

A realidade virtual permite uma grande gama de aplicações no que se refere aos estudos da
forma urbana, inclusive como um procedimento didático. Os passeios virtuais são exemplo de
como é possível  usar esse recurso.  Para tanto, são necessárias definições de qual  período
histórico  será  retratado  e  alimentação  de  modelos  virtuais  conforme  a  documentação
confiável sobre o lugar.
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A reconstrução de cidades históricas ou sítios arqueológicos como a reconstituição 3D da Praça
Tiradentes em Ouro Preto - MG em 1760 (Figura 1), feita com base em registros históricos e
iconográficos por uma equipe do Curso Superior de Tecnologia em Conservação e Restauração
do Instituto Federal de Ouro Preto; e a Reconstrução da Roma Antiga (Figura 2) feita pela
Univerty of Reading para o curso “Roma: um tour virtual pela cidade antiga”, são exemplos de
aplicabilidade destes recursos como procedimentos didáticos no ensino de história urbana.

 Figura 1: Reconstrução 3D da Praça Tiradentes em Ouro Preto-MG em 1760
Fonte: Perfil Mestiça Mente, YouTube, 2020

Figura 2: Tour Virtual  pela Roma Antiga
Fonte: University of Reading https://www.futurelearn.com/courses/rome?

utm_campaign=university_of_reading_rome_march_2017&utm_medium=organic_press&utm_source=press

Assim como a Realidade Virtual, a Realidade Aumentada (RA), também é uma visão em tempo
real de um ambiente físico, no entanto, em RA, elementos são aumentados ou suplementados
por dados sensoriais  como imagem, som, vídeo, gráfico ou dados de GPS gerados por um
computador  ou  smartphone.  Azuma (1997)  define  RA  como  a  tecnologia  que  permite  ao
usuário ver o ambiente real, complementado por objetos virtuais, geralmente em 3D.
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Milgran et  al.  (1994) trabalha com o conceito de Realidade Mista (RM) onde se tem uma
mistura de mundos reais e virtuais em algum ponto da realidade/virtualidade contínua, que
conecta ambientes completamente reais a ambientes completamente virtuais. De acordo com
Milgran et al. (1994), é tecnicamente muito simples sobrepor uma imagem gráfica arbitrária a
uma cena do mundo real. No entanto, para fins práticos, para fazer com que a imagem gráfica
apareça em seu devido lugar, é necessário saber exatamente onde esse objeto do mundo real
está,  e  qual  a  sua orientação e dimensão.  As dificuldades apresentadas por  Milgran et  al.
(1994) parecem ter sido superadas, uma prova disso são os filtros aplicados a vídeos e fotos
nas redes sociais que contribuíram para a popularização deste recurso. 

Os estudos de caso a seguir foram selecionados levando em consideração a possibilidade de
aplicação futura na documentação e divulgação de uma fração do centro histórico da cidade
de Goiás-GO. A quantidade de informação disponível publicadas em artigo científico foi um dos
critérios  para  a  seleção  dos  casos.  Exemplos  específicos  de  Realidade  Virtual  não  foram
inseridos junto aos demais devido à forma de divulgação ser feita em matérias de jornais mais
populares e com poucas informações sobre o processo.

Estudo de Caso 01 – Fotogrametria e Modelagem Digital

O primeiro exemplo de utilização de ferramentas  digitais  na  documentação do patrimônio
urbanístico aqui analisado trata da modelagem digital tendo como base dados obtidos a partir
de procedimentos de fotogrametria digital. Bastian (2015), elaborou um modelo geométrico,
aplicando o padrão CityGML, de um trecho da rua Dr. Rodrigues Lima, no centro Histórico de
Mucugê-BA. 

O  tipo  de  fotogrametria  utilizada  no  estudo  foi  baseada  em  fotos  convergentes,  e  teve
seguintes etapas de trabalho: “aquisição das imagens [...]; determinação dos parâmetros de
orientação  interior,  orientação  exterior  e  obtenção das  ortofotos  (programa Photomodeler
Scanner 2012), vetorização das imagens e determinação da altura das edificações (AutoCAD)”
(BASTIAN, 2015, p.9). No estudo também foram elaborados modelos utilizando a fotogrametria
esférica  com  as  seguintes  etapas:  tomada  fotográfca;  elaboração  de  panoramas  esféricos
(programa PTGui); orientação (pacote Sphera); e restituição fotogramétrica (AutoCAD) com a
finalidade de obter modelos do tipo "estrutura de arame" (wireframe). A partir dos produtos
fotogramétricos obtidos foi feita a modelagem geométrica das fachadas (software Sketchup). O
nível máximo de detalhamento que se conseguiu alcançar no trabalho foi o LoD 01 (Figura 3).

 Figura 3:  Modelo gerado pela aplicação do Padrão CityGML, LOD 01: trecho da Rua Dr. Rodrigues Lima - Centro
Histórico de Mucugê-BA

Fonte: BASTIAN, 2015
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De  acordo  com  Bastian  (2015)  a  dificuldade  na  fase  da  tomada  fotográfica  e
consequentemente  na  obtenção  do  modelo  geométrico  das  coberturas  foi  o  principal
empecilho para alcançar o nível de detalhamento LoD 02. 

O produto obtido se restringiu a um conjunto arquitetônico composto por três edificações e a
única contextualização feita foi a imagem aérea utilizada como base. Possivelmente o uso de
imagens a partir de Veículos Aéreos Não Triplados (VANTs), também conhecidos como drones,
facilitaria  a  obtenção de imagens mais  apropriadas  para  a finalidade de documentação da
parte das coberturas. 

Estudo de Caso 02 – Realidade Aumenta sem Modelagem Virtual

Sampaio (2012) desenvolveu uma proposta de circuito de RA para o centro histórico de Belém-
PA,  nesse  percurso,  com auxílio  de um aplicativo para  dispositivos  móveis  como tablets  e
smartphones, o indivíduo explora informações por meio de áudios, fotos e vídeos que o levam
a mergulhar na história. Para tanto, pontos estratégicos foram definidos para situar cada uma
das experiências. A autora afirma que com o recurso da realidade aumentada os monumentos
“passam a oferecer novas informações sobre o lugar e os monumentos, construindo um novo
olhar  sobre  o  bem  cultural  e  manifestando  novas  formas  de  apropriações  sobre  o  bem.”
(SAMPAIO, 2012. p. 153). 

A proposta de Sampaio (2012) se desenvolveu posteriormente e, no ano de 2014, o projeto
“Patrimônio  Azulejar  em  Belém”,  foi  selecionado  pelo  Itaú  Cultural.  Em  2015  o  aplicativo
idealizado, AzulejAR foi lançado. Essa aplicação trabalha puramente com RA, e o enfoque está
mais voltado para o patrimônio imaterial. Mas mesmo assim, a experiência alimenta muitas
ideias para a abordagem a ser desenvolvida em nossa experiência aplicada ao contexto urbano
da cidade de Goiás,  de modo a mesclar tanto elementos do patrimônio material  como do
imaterial no processo de documentação, enriquecendo a experiência de imersão. 

Para  obter  uma  impressão  prática  a  respeito  do  aplicativo,  realizamos  a  instalação  no
smartphone, no entanto, o aplicativo não está mais funcionando, apresenta apenas a tela de
abertura e nenhum outro recurso a mais. A proposta aparenta ser bastante interessante, mas a
falta de manutenção inviabilizou a o acesso.

Estudo de Caso 03 – Realidade Aumentada com Modelagem Virtual

O objetivo do estudo desenvolvido por Redondo (2012) foi avaliar, de forma prática, como as
novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) podem ser incorporadas aos processos
educativos, tendo em vistas uma maior motivação, agilidade e mobilidade.

O primeiro procedimento consistiu em analisar a viabilidade de aplicação da metodologia nas
disciplinas de Análise  das Formas,  História da Arte ou Urbanismo. Os dados arqueológicos
foram obtidos em colaboração com o Instituto de Recerca Histórica (IRH) da Universidade de
Girona. Em seguida foram estudados um exemplo de aplicação na disciplina de representação
arquitetônica na engenharia, com objetivo de avaliar os impactos de uma possível ampliação
do  edifício  da  Escola  Universitária  Superior  de  Engenharia  e  Edificacção  (EPSEB)  da
Universidade Politécnica de Cataluña (UPC) (Figura 4).
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Figura 4: Exemplos de Resultados de Visualização do projeto de ampliação do EPSEB Barcelona UPC no Contexto Urbano
Mediante o uso de Realidade Aumentada             

Fonte: REDONDO, 2012

O trabalho utiliza de levantamento de dados por laser scanning para obtenção de nuvem de
pontos, levantamento topográfico e georreferenciamento. Nos primeiros ensaios com uso de
RA foram experimentadas as seguintes aplicações:  ArMedia,  Ar Player,  BuidAr e MrPlanet.
Estes estudos permitiram comprovar que os modelos RA gerados poderiam chegar a ter de 2,5
Mb a 16 Mb, e malha formada por mais de 40.000 polígonos. A visualização destes recursos fez
uso de aparelhos móveis como tablets e smartphones.

Uma das necessidades para a utilização do recurso é a existência de acesso à internet nos
locais determinados como alvo do estudo. O autor conclui que essas tecnologias possuem uma
taxa  de  usabilidade  muito  alta,  aumentam  o  desempenho  acadêmico,  a  velocidade  e  a
agilidade na aquisição de conhecimento, além de ampliar as habilidades gráficas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os  recursos  disponíveis  e  tecnologias  abordados  no  estudo  são,  na  maioria  das  vezes,
complementares  e  de  maior  potencial  quando trabalhados em conjunto.  É  preciso avaliar
previamente qual produto se deseja obter para, a partir disso, delinear quais tecnologias de
informação e comunicação podem ser utilizadas para auxiliar os processos de documentação
patrimonial e estudo da forma urbana. 

Alguns fatores como custo de equipamentos e licença de programas computacionais precisam
ser considerados, pois podem interferir diretamente na viabilidade de uso destas tecnologias.
Uso  de  equipamentos  móveis  como  tablets e  smarthphones contribuem  para  maior
acessibilidade dos recursos,  talvez por esse motivo, apresentem maior frequência entre os
exemplos de aplicação das tecnologias identificados, principalmente no que se refere à RA. 

É comum observar nos estudos de caso que frequentemente alguns aplicativos deixaram de
funcionar, outros tiveram links quebrados, o que aponta para a necessidade de manutenção.

Observou-se também que a obtenção de informações e dados confiáveis para a elaboração
dos modelos digitais e virtual, em conjunto com a necessidade de capacitação para utilização
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das  ferramentas  são  questões  de  grande  relevância  nos  processos  tratados  ao  longo  do
trabalho. 

Os  desafios  enfrentados  nos  estudos  de  caso  ofereceram  importante  contribuição  para  a
definição  de  estratégias  e  de  metodologias  a  serem  adotadas  em  estudos  posteriores  no
âmbito da documentação do patrimônio arquitetônico e urbanístico.
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RESUMO  

O presente artigo tem como escopo compreender a teoria de aparência de direito e analisar 
como acontece a sua aplicação na prática, precisamente quanto à incidência desta na 
aquisição de bens móveis. Para tanto, foi delineado o conceito e os fundamentos de aparência 
de direito, posteriormente, abordou-se a concepção, as características dos bens móveis e em 
seguida, foi trabalhado a aplicabilidade desta teoria na aquisição dos bens móveis e os efeitos 
jurídicos decorrentes deste fato. Assim, a estruturação do referido trabalho é pautada em uma 
pesquisa revisional bibliográfica utilizando-se do método dedutivo que resulta em conclusões 
resolutivas de questionamentos provenientes das temáticas eleitas a exame. Destarte, 
concluiu-se que a aplicação da teoria da aparência na aquisição de bens móveis depende de 
circunstâncias e situações específicas, exigindo-se para isso, a presença de determinados 
elementos, como o princípio da boa-fé, além de circunstâncias específicas de confiança, 
gerando efeitos no âmbito das relações jurídicas. 

Palavras-chaves: Teoria da aparência de direito; aquisição de bens móveis; boa-fé; confiança.  

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por finalidade inferir o modo pelo qual se aplicará a teoria da 
aparência na aquisição de bens móveis, observando a importância desta teoria à atuação do 
direito, haja vista que ela tutela a celeridade e a confiança presentes nas relações sociais, 
aspecto frequente e ordinário no cotidiano das transações humanas, em que a priori existe um 
relação mais coloquial e comumente baseada na confiança, em virtude de que normalmente 
os bens móveis são tidos como bens de menor valor comparado aos bens imóveis. 

Para discorrer sobre o assunto, este trabalho abordará o conceito da aparência de direito, seus 
fundamentos, as características dos bens móveis, a forma como essa teoria age nas situações 
de aquisição dos bens móveis e como a esfera jurídica baseada no Código Civil de 2002 reage 
diante dessa aplicação. 

Optou-se, deste modo, pelo recurso metodológico dedutivo, por se tratar de uma pesquisa de 
técnica bibliográfica, a partir de verdades postas, estruturadas pelos autores, e suas 
concepções, utilizados como referenciais teóricos. Assim, buscar-se-á respostas às questões, 
acerca das problemáticas levantadas, partindo de premissas gerais – concepções e 
informações presentes em estudos e trabalhos já existentes.  

Desta forma, verificou-se que a incidência da teoria da aparência na aquisição de bem móvel 
dependerá de circunstâncias e situações específicas, exigindo-se para isso, a presença de 
determinados elementos, principalmente a boa-fé, além de circunstâncias específicas de 
confiança no âmbito das relações jurídicas. 

Ademais, buscou se compreender quais os efeitos jurídicos decorrentes da aplicação desta 
teoria na aquisição de bens móveis, em que o negócio jurídico poderá ser convalidado ou não 
a depender de condições presentes no âmbito deste negócio.   

1. A TEORIA DA APARÊNCIA E SEUS FUNDAMENTOS  

1.1 A noção de Aparência de Direito 
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A noção de aparência jurídica perpassa pela ideia inicial que se tem sobre o aquilo que é 
aparente, neste sentido, verifica-se de acordo com Mota (2007, p. 2) que a aparência consiste 
no estado em que algo se apresenta exteriormente, manifestado por meio de elementos 
externos. Afirma, ainda, que esta conceituação implica na dualidade existente entre a 
revelação exterior e a essência do objeto exteriorizado. 

Diante disso, tem-se que conforme este autor, que a aparência de direito acontecerá na 
medida em que uma ocasião trará a imagem do real, quando na verdade se tratará do irreal, 
isto é, quando houver uma inconsistência em relação ao fenômeno manifestante e a realidade 
manifestada. 

Nesta perspectiva, analisando a definição apresenta acima é possível entender a aparência 
jurídica, segundo Iorio (2017, n.p.), porquanto se observa que os fenômenos jurídicos, as 
relações dentro do ordenamento jurídico por toda a complexidade que as envolve, 
normalmente não são passíveis de verificação permanente, a fim de atestar uma segurança 
total, como salienta Mota: 

O ordenamento jurídico, atendendo à conveniência de imprimir segurança e 
celeridade ao tráfego jurídico e à necessidade de dispensar proteção aos 
interesses legítimos, ampara, por vezes, a aparência antes da realidade, 
reconhecendo como válidos alguns atos aparentemente verdadeiros e 
dando a estes os efeitos jurídicos que a lei atribui aos atos reais. (MOTA, 
2007, p. 3) 

  À vista disso, Chrestani (2013, p. 9), esclarece que a teoria da aparência incide sobre as 
situações as quais ocorre à exteriorização de um fato permeado pela aparência de veracidade, 
contudo, esta situação não representa uma realidade autêntica, razão pela qual há a 
necessidade de conceder proteção a um indivíduo que, no caso, utilizando-se de boa-fé, 
realizou um negócio jurídico, que impôs uma situação não real a este. 

Em consonância com esta afirmação, Konder assevera o seguinte: 

Busca-se assim proteger a boa-fé nas relações jurídicas, a segurança, a 
lealdade e, principalmente, a confiança. Por conta disso, há autores que 
preferem denominar a teoria da aparência de princípio ou doutrina da 
confiança, equiparando a teoria ao seu fundamento.19 Com a proteção de 
quem, de boa-fé, confiou na aparência também se evita uma incômoda, 
trabalhosa, ou mesmo impossível verificação preventiva da realidade, 
garantindo a agilidade e praticidade necessárias ao comércio jurídico 

cotidiano. (KONDER, 2006, p. 115 apud CORDEIRO, 1984, p. 1234) 

Portanto, sobre a teoria da aparência, tem-se conforme Smith (2009, p. 22) elucida que a sua 
atuação ocorre quando alguém provoca uma situação jurídica enganosa, mesmo que sem o 
propósito efetivo de induzir alguém a erro, não pode pretender que o seu direito prevaleça em 
detrimento daquele que depositou a confiança na aparência. 

1.2 Elementos da Aparência de Direito 

Após a compreensão acerca da Aparência de Direito, a qual segundo Chrestani (2013, p. 12) 
tem como escopo possibilitar que a situação ora manifesta apresente os mesmo efeitos da 
situação fática que transpareceu ser. Assim, em continuidade a este estudo faz-se necessário, 
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tal qual explica Mota (2007, p. 4) analisar os pressupostos que configuram a situação de 
aparência jurídica, os quais promovem a sua eficácia na tutela de confiança despertada em 
terceiro. 

Neste sentido, Mota elenca os elementos para a caracterização da aparência de direito, quais 
sejam: 

São seus requisitos essenciais objetivos: a) uma situação de fato cercada de 
circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma 
situação de direito; b) situação de fato que assim possa ser considerada 
segundo a ordem geral e normal das coisas; c) e que, nas mesmas condições 
acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o 

direito como se realmente existisse. (MOTA, 2007, p. 5, apud VICENTE 
RAÓ, 1965, p. 243) 

Ante aos tópicos elencados acima, Chrestani (2013, p. 13 apud RIZZARDO, 1982, p. 224), 
organiza a sistemática explicando que, em resumo, a situação fática apresentada ao indivíduo 
deverá ser de notória ordem que possibilite a existência de uma aparência efetiva de uma 
realidade jurídica, exigindo-se que o erro o qual o indivíduo incorra seja escusável na medida 
em que transcenda o seu próprio conhecimento comum. 

Em harmonia com este pensamento, Mota (2007, p. 5), apresenta ainda, outro elemento, qual 
seja o “erro”, esse que se incidirá sobre aquele que através da aparência considera verdadeiro 
aquilo que não é, portanto, consiste em um vício de consentimento, ocasionado por uma 
representação falsa de realidade, de percepção do real, ora por carência de elementos, ora 
pela má apreciação da situação. 

Ainda, neste viés, salienta Mota (2007, p. 6) que outro componente da teoria seria a boa-fé, 
deste modo diz Smith: 

Desta maneira, impende estabelecer o papel importantíssimo que a boa-fé 
objetiva possui na aplicação da Teoria da Aparência, estando sempre 
acompanhada da boa-fé subjetiva. Na avaliação do caso concreto, a boa-fé 
subjetiva1 estimará a conduta do lesado, que agiu na crença de 
determinada aparência e confiança criada, sendo esta uma avaliação 
subjetiva e de cunho psicológico. A boa-fé subjetiva será estimada na Teoria 
da Aparência, quando esta for invocada pelo terceiro prejudicado, isto 
porque apenas a análise da boa-fé objetiva não bastará para isentar à 
conduta deste, sendo necessário o questionamento da boa-fé subjetiva, ou 
seja, da intenção e a crença no errôneo por parte do terceiro de boa-fé. 

(SMITH, 2009, p. 20 apud MENEZES CORDEIRO, 2007, p. 1.290) 

Diante do trecho colacionado acima, vê-se que a boa-fé, dentre os elementos norteadores da 
aplicação da teoria da aparência é aquele que possui uma importância maior, uma vez que 
será a partir deste que será verificável se caberá ou não a incidência desta teoria na aquisição 
de bens móveis. 

1.3 A teoria da Aparência no Código Civil de 2002 
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Percebe-se que a teoria da aparência encontra-se presente no Código Civil de 2022, em que 
algumas situações tratadas por este diploma legal. Neste sentido, seria o exemplo do herdeiro 
aparente contemplado pelo art. 1.817 desta legislação, que segundo Rosenvald: 

O aludido dispositivo acautela terceiros de boa-fé que adquirem bens de 
herdeiro aparente, prevalecendo os atos dispositivos por ele praticados em 
favor do adquirente de boa-fé, mesmo que em detrimento do verdadeiro 
herdeiro. Na ampla categoria de herdeiro aparente, tanto podemos incluir 
aquele que posteriormente é excluído por indignidade; privado da herança 
em razão da invalidação do testamento; afastado da sucessão em razão do 
aparecimento de herdeiro mais próximo ao falecido. (ROSENVALD, 2006, p. 
308) 

Outra situação passível de aplicação da teoria da aparência destaca Rosenvald (2006, p. 310 
apud VENOSA, 2003, p. 232) ocorre em contexto de pagamento indevido (art. 879, CC/02), em 
que o “accipiens” receba de forma indevida um bem e o aliene a um terceiro de boa-fé, não 
sendo cabível ao solvens (autor do pagamento indevido) o direito de sequela do bem contra 
terceiros de boa-fé, haja vista que em nada o terceiro contribuiu para que o solvens efetua-se 
um pagamento indevido. 

A terceira situação de aplicação da teoria destacada se trata de um contexto de fraude de 
credores em que o devedor insolvente aliena o bem de forma fraudulenta a um terceiro de 
boa-fé. Não sendo possível que a ação revocatória alcance o terceiro que agindo de boa-fé, 
desconhecia a relação fraudulenta. O entendimento legal, conforme Rosenvald (2006, p. 310) 
privilegiaria o terceiro de boa-fé pelo fato do devedor e do credor não diligenciaram 
rapidamente a proteção de seus bens e créditos, permitindo que alguém alheio à relação e 
com boa fé obtivesse um bem desconhecendo a situação de fraude. 

A quarta situação em que a teoria da aparência seria aplicada na ocorrência de um negócio 
jurídico simulado, em que a declaração de vontade das partes visa iludir terceiros (art. 167, 
CC/02), seja escondendo um negócio jurídico real, seja nada encobrindo, em que os 
pactuantes não desejavam firmar nenhum acordo. Nessa situação o terceiro de boa-fé, 
adquirente de um bem não será prejudicado por posterior nulidade do negócio jurídico, como 
estabelece o art. 167, § 2 º, do Código Civil vigente, conservando-se eficaz o negócio jurídico 
para o terceiro de boa-fé, mesmo que nulo. 

Sendo hoje, como diz Rosenvald (2006, p. 311 apud THEODORO JR 2003, p. 503) consolidada a 
aplicação da teoria da aplicação pela visão do atual Código Civil para a aquisição de bens 
móveis, conclui-se que dessa forma o ordenamento jurídico age em favor da segurança jurídica 
das relações e da proteção da confiança no ambiente comercial, neste caso “a proteção ao 
terceiro de boa-fé é, enfim, uma exigência da vida moderna, sempre ávida de certeza e 
segurança nas relações econômicas” (ROSENVALD 2006, p. 311 apud THEODORO JR 2003, p. 
503). 

Assim, como assevera Iorio (2017, p. 2 apud VICENT RAÓ, 1965, 243) devendo o estado de 
aparência se sujeitar aos critérios para a aplicação da teoria sugeridos pela literatura, devendo 
a situação de fato em circunstância externas a situação de direito, em que o titular se 
apresente como se  fosse titular legítimo, sendo esse erro escusável apta para enganar o 
indivíduo médio, que no caso agiu de boa-fé.  
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02. DOS BENS MÓVEIS E AS FORMAS DE AQUISIÇÃO 

2.1 Conceito e características dos bens móveis 

A definição de bem é tida por Gagliano, Pablo Stolze (2019, p. 380) como uma questão de 
aparente confusão na conceituação, isso porque, o conceito se trata de uma expressão 
plurissignificativa, sendo que na maioria das vezes não é trabalhada de forma nítida pela 
doutrina especializada. 

Em se tratando do sentido jurídico sobre o que se entende por bem, Gagliano, Pablo Stolze 
apresenta o seguinte conceito: 

Já em sentido jurídico, lato sensu, bem jurídico é a utilidade, física ou 
imaterial, objeto de uma relação jurídica, seja pessoal ou real. Ainda em 
uma perspectiva jurídica, porém em sentido estrito, bem jurídico costuma 
ser utilizado, por parte da doutrina, como sinônimo de coisa, bem 
materializado (objeto corpóreo), o que esclarecemos com mais detalhes no 
próximo tópico, valendo lembrar a existência de bens jurídicos imateriais, 
como, v. g., os direitos da personalidade. (GAGLIANO, PABLO STOLZE, 2019, 
p. 381) 

Diante disso, entendendo qual a definição de bem, é necessário compreender o que se trata 
por bem móvel, neste seguimento o Código Civil de 2002 traz em sua redação, no artigo 82, o 
conceito de bens móveis “Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de 
remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social”. 

Desta maneira, tem-se por bens móveis aqueles que segundo o diploma legal supracitado, são 
aqueles possuidores de movimento próprio que podem ser realocados mediante força alheia, 
e mesmo assim não sofrem alteração quanto a sua substância, ou ainda em relação a sua 
destinação econômico-social. 

2.2 Formas de aquisição dos bens móveis 

Na discussão a respeito da aquisição de bem móvel por meio da teoria da aparência, é 
fundamental o comentário a respeito do modo de aquisição de bens móveis, Tartuce (2019, p. 
362), assevera a existência das seguintes formas de aquisição: a tradição, especificação, 
confusão, sucessão hereditária, ocupação e achado de tesouro, usucapião de bens móveis, 
comistão e adjunção. 

Neste sentido, o artigo. 1.263 do Código Civil de 2002, segundo o entendimento Tartuce (2019 
n.p. apud GOMES, 2004, 202) afirma que quem se assenhora de coisa sem dono (res nullius) 
adquire sua propriedade, utilizando-se assim do instituto da ocupação, que também pode ter 
como objeto a coisa abandonada por alguém, devido à derrelição (res derelicta), situação 
diferente da qual o objeto é coisa perdida (res perdita).  

Já o instituto do “achado de tesouro” é tutelado pelo artigo 1.264 Código Civil de 2002, sendo 
o tesouro um conjunto de  objetos precisos, oculto e cujo dono não se tem memória, caso o 
tesouro seja encontrado em propriedade pública, ele será do Estado. Caso o tesouro seja 
encontrado em propriedade privada, poderá existir repartição “entre o proprietário do prédio 
e o que achá-lo casualmente” (art. 1.264, CC/02), ou “O tesouro pertencerá por inteiro ao 
proprietário do prédio, se for achado por ele, ou em pesquisa que ordenou, ou por terceiro 
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não autorizado.” (art. 1.265, CC/02),  pode ainda acontecer situações em que o tesouro é 
achado em terreno aforado, sendo ele “dividido por igual entre o descobridor e o enfiteuta, ou 
será deste por inteiro quando ele mesmo seja o descobridor” (BRASIL, 2002). 

A aquisição de bem móveis também pode ocorrer por meio de usucapião, seja em sua forma 
ordinária (art. 1.260, CC/02)  ou extraordinária (art. 1.261, CC/02), devendo à primeira forma 
obedecer aos requisitos de posse mansa e pacífica com intenção de dono, por três meses, e de 
“justo título” (considerado como todo e qualquer ato jurídico hábil, em tese, a transferir a 
propriedade, independentemente de registro) e boa-fé. 

A forma extraordinária, por outro lado, possui presunção absoluta da existência de justo título 
e boa-fé, requerendo apenas posse mansa, pacífica e com a intenção de dono por cinco anos. 

A aquisição por meio da especificação, tratada no art. 1.269 do Código Civil de 2002, ocorre 
em circunstâncias em que a coisa é alterada pelo trabalho de especificador de tal maneira que 
se transforma em uma espécie nova, que não pode retornar a forma anterior, citam-se como 
exemplos de especificação a transformação em casos de  pintura em relação à tela, da poesia 
em relação ao papel, sendo essa alteração de natureza substancial Sendo necessária que o 
especificador tenha boa-fé para que seja possuidor da nova espécie (art. 1.270, CC/02), 
entretanto o especificador deve indenizar o dono da coisa anteriormente ao trabalho de 
transformação. 

Como expõe o art. 1.270 do Código Civil de 2002, a espécie nova pertencerá ao dono da 
matéria prima nos casos em que o especificador atue com má fé, ou que a espécie nova seja 
passível de retorno ao antigo estado. 

No que tange aos institutos jurídicos da comistão, confusão e adjunção, eles tratam da 
aquisição da propriedade móvel quando existem pertences de diferentes proprietários que se 
misturam de tal forma que é impossível separá-los, Tartuce (2019, p. 375 apud DINIZ, 2009 p. 
327-329). A confusão é entendida como a mistura de fluidos (gases ou líquidos) em que não é 
possível a separação das coisas, sendo classificado como uma confusão real, como exemplo da 
confusão tem-se a mistura de álcool e gasolina. 

Por sua vez a comistão se trata de uma mistura de coisas sólidas ou secas, em que não se pode 
separá-las, como exemplo a mescla entre areia e cimento. Enquanto a adjunção seria a 
sobreposição de uma coisa sobre outra sendo impossível separá-las, como no caso da tinta 
que se sobrepõe a parede. 

O art. 1.272 do Código Civil de 2002 assevera que caso a separação das matérias sua 
deterioração seja possível, seja na comistão, e adjunção ou na confusão, as coisas continuam a 
pertencer a donos diferentes.  Já o art. 1.272, § 1º desta legislação tutela outra situação 
expondo que “Não sendo possível a separação das coisas, ou exigindo dispêndio excessivo, 
subsiste indiviso o todo, cabendo a cada um dos donos quinhão proporcional ao valor da coisa 
com que entrou para a mistura ou agregado”. 

O código civil também expõe situações em que a mistura das coisas ocorre por atitude de má-
fé nessas circunstâncias, à outra parte caberá escolher entre adquirir a propriedade do todo, 
pagando o que não for seu, abatida à indenização que lhe for devida, ou renunciar ao que lhe 
pertencer, caso em que será indenizado segundo o art. 1.273 do Código Civil de 2002. 
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Existe ainda o instituto da tradição que assevera a aquisição do bem móvel, por meio da 
entrega do objeto a fim de se transferir a propriedade, conforme trata o art.1.267 do Código 
Civil, seja a tradição real, ficta e simbólica. 

Isto posto, é preciso observar, ainda, duas situações, sendo essas, a diferença entre a aquisição 
“non domino” e a vedação “a non domino”, essa proibição se baseia no princípio “nemo plus 
iuris”, expresso no  art. 1.268, § 2, do Código Civil de 2002, que assevera que ninguém pode 
alienar mais direitos dos que possa dispor nessa situação os adquirentes de boa-fé não são 
protegidos em razão da existência de um vício originário na transferência do direito conforme 
Rosenvald (2006, p. 307). 

Já nas situações de aquisição non domine tem-se como central a teoria da aparência, trata-se 
de uma situação respeitadora dos critérios estabelecidos na literatura, em que se destacam os 
critérios mostrados anteriormente, em que qualquer indivíduo médio julgaria a aparência 
como se real fosse, e como tutelada pelo ordenamento jurídico, Rosenvald, (2006, p. 308) e 
dessa forma os terceiros de boa-fé confiam na situação de aparência e são protegidos pela 
legislação, sendo a sua aquisição causadora de efeitos jurídicos válidos. 

03. DA INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEUS 
EFEITOS JURÍDICOS 

3.1 Da aplicação da Teoria da Aparência 

Considerando os conhecimentos obtidos nos tópicos anteriores, importa agora entender a 
forma pela qual acontece de fato a aplicação da teoria da aparência. Assim, pontua Chresani 
(2013, p. 21) que a aplicação da teoria da aparência na aquisição de bem móvel ocorrerá no 
momento em que o fenômeno manifestante não for condizente com a realidade fática, ainda 
levando-se em consideração o fato desta situação possuir a capacidade de conduzir o 
convencimento de outrem sobre a veracidade das manifestações apresentadas. 

Neste sentido, verifica-se que a teoria da aparência será aplicada a uma relação jurídica 
existente entre duas pessoas, na qual um indivíduo com má-fé procura obter vantagem sobre 
outro, o qual desconhecendo as reais finalidades deste, irá se utilizar da boa fé por estar sob os 
efeitos da aparência de direito.  

Em observância a esta sistemática leciona Tartuce a seguinte explicação:  

O raciocínio serve, obviamente, para a propriedade, seja ela móvel ou 
imóvel. No tocante aos direitos reais, Kümpel apresenta os seguintes 
requisitos da propriedade aparente (A teoria..., 2007, p. 310): a) Sujeitos da 
aquisição – são somente os terceiros de boa-fé que adquirem a propriedade 
aparente, diante de um negócio inter vivos, mortis causa ou pela usucapião. 
b) Condições de aquisição – quatro são destacadas pelo doutrinador: 
obtenção do título por um dos módulos aquisitivos; alienação por quem 
aparenta ser o dono da coisa; validade formal do título aquisitivo; boa-fé 

subjetiva e ética do terceiro adquirente. (TARTUCE, 2019, n.p. apud 
KÜMPEL, 207, p. 310) 
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Por conseguinte, em atenção a raciocínio exposto acima, tem-se variadas situações em que 
poderá ocorrer ou não a incidência da teoria da aparência na aquisição de um bem móvel, a 
guisa de exemplos, são algumas delas: 

a) Um indivíduo agindo de boa-fé adquire, em um estabelecimento comercial, um bem 
móvel, qual seja três caixas de suco, de uma pessoa que lhe atendeu e que 
aparentemente parecia ser um dos funcionários do local, contudo se trata de uma 
pessoa sem nenhum vínculo empregatício com o referido estabelecimento; 
 

b) Um indivíduo adquire um bem móvel, qual seja um par de sapatos de outra pessoa 
qual se apresentou como sendo representante de uma grande rede de calçados, 
porém, este sabia que esta pessoa não possuía nenhum vínculo com esta rede; 

A partir dos exemplos acima é possível analisar em quais situações são passiveis de se aplicar a 
teoria da aparência, no primeiro caso apresentado tem-se que o indivíduo adquirente estando 
de boa-fé comprou as caixas de suco de outro indivíduo que se apresentou como vendedor 
enquanto na verdade não era, portanto nesta situação caberá a aplicação da teoria da 
aparência ao caso, uma vez que a situação teórica mostrada possuiu os elementos 
configuradores da aparência jurídica, sendo uma aquisição a non domino. 

Noutro plano, o segundo caso exibido, observa-se que não haverá a possibilidade de aplicação 
da teoria da aparência, isso porque, o indivíduo adquirente sabia que aquele indivíduo que lhe 
vendeu o par de sapatos não possuía nenhum vínculo com a rede de calçados, logo, não restou 
configurada a aparência de direito ao caso exposto. Desta maneira, Chrestani afirma que:  

São as atitudes mantidas pelos indivíduos que criam, no outro, a crença na 
existência de uma realidade de direito. Assim, considera-se que sejam estes 
atos que permitem o desenvolvimento da justa expectativa e da confiança 
de que o desenrolar do negócio jurídico se dará conforme a situação fática 
aparente, gerada na íntima convicção daquele que foi submetido às 

circunstâncias enganosas. (CHRESTANI 2013, p. 22) 

Ainda, o Código Civil de 2002 traz em seu artigo 1.268, a aplicação da teoria da aparência na 
aquisição de coisa móvel a non domino, como se vê: 

Art. 1.268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a 
propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou 
estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao 
adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono. 
§ 1 o Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a 
propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em 
que ocorreu a tradição. (BRASIL, 2002) 

Diante disso, ficou evidenciado a forma pela qual haverá a aplicação da teoria da aparência em 
relação à aquisição de bem móveis, os casos em que poderá ocorrer ou não a incidência da 
aparência de direito, em observância aos elementos apresentados em cada situação fática, 
bem como a análise da presença ou não da boa-fé por parte do indivíduo adquirente. 

3.2 Dos efeitos jurídicos 
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Compreendidos os casos de incidência da teoria da aparência na aquisição de bem móvel, faz-
se necessário entender, agora, quais os efeitos jurídicos desta aplicação. Na tratativa desta 
questão, Gagliano, Pablo Stolze (2019, n.p.) salientam que a ocorrência de venda de bem 
móvel a non domino, aplicada a teoria da aparência, o negócio jurídico poderá ser conduzido à 
nulidade absoluta, em razão da impossibilidade jurídica do objeto, conforme preconiza o artigo 
166, inciso II, do Código Civil de 2002. 

Afirmam ainda, Gagliano, Pablo Stolze (2019, n.p.), que neste sentido, não subsiste a tese de 
inexistência do negócio jurídico, uma vez que há a existência do objeto, entretanto, há a 
impossibilidade de sua transmissão, ante a inexistência de legitimidade dominial por parte do 
transmitente.  

Nesta questão, Mota evidencia outro ponto, qual seja:  

Na aparência tem-se aquilo que Carvalho Santos
32 

denomina de “erro 
sanante” – ao qual ele também se refere como “erro confirmador” ou 
“legitimante” – que não autoriza a anulação do ato, mas, ao contrário, sana 
o vício em que incorreu o agente, funcionando como validador do negócio. 
Assim, a aparência de direito produz os mesmos efeitos da realidade de 
direito, substituindo a realidade em favor do que agiu levado por bons 

princípios e honestamente. (MOTA, 2007, p. 14 apud SANTOS, 1981 P. 
266) 

Ainda, conforme Mota elucida que outro efeito da aplicação da aparência de direito seria em 
relação ao risco de evicção, assim pontua: 

Outro efeito da aparência de direito é o de afastar para o terceiro de boa-fé 
o risco da evicção nos contratos onerosos de transferência de direitos reais. 
Apenas não estará coberto do risco da evicção o terceiro que tiver agido de 
má fé ou que não tiver procedido com o mínimo de diligência, porque, neste 
caso, não há que se falar em tutela da aparência. (MOTA, p. 14-15) 

Verifica-se, também, que a teoria da aparência é amplamente aplicada no ordenamento 
jurídico em relação à aquisição de bens móveis, conforme se observa a partir das 
jurisprudências dos Tribunais, que tem frequentemente trabalho neste sentido. A propósito:  

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COMPRA E VENDA. BEM 
MÓVEL. TRATOR. ALEGAÇÃO DA EMBARGANTE DE QUE O FUNCIONÁRIO 
QUE REALIZOU A COMPRA DO BEM NÃO TINHA PODERES PARA TANTO. 
AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. 
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO 
CERTO. 1. A prova testemunhal confirmou que o funcionário da ré que 
assinou o contrato que embasa a ação monitória e que levou o trator 
embora, ao final da negociação, junto com outros funcionários, se 
apresentava na região como vendedor da empresa. 2. Confirmação pela 
embargante de que tal indivíduo exercia a posição de vendedor junto à 
empresa. 3. Aplicação da teoria da aparência diante do terceiro de boa-fé, 
pois se o funcionário da ré tinha poderes para vender, certamente detinha, 
aos olhos dos agricultores, público alvo da empresa, poderes para realizar 
negociação mais ampla, envolvendo a compra de um bem usado para a 
concretização de outro negócio de venda, o que ocorreu no caso concreto. 
4. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora 
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devem incidir desde o vencimento de cada parcela. Precedente do STJ. 
APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR PROVIDA. APELO DA RÉ DESPROVIDO.(Apelação 
Cível, Nº 70080296676, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 14-03-2019)[0] 

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGÓCIOS REALIZADOS 
DENTRO DO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA RÉ, INTERMEDIADOS PELA 
CORRÉ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. VEÍCULOS NÃO ENTREGUES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS 
RÉS PELA RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS PELOS AUTORES. 
PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. No caso, os negócios 
foram realizados dentro do estabelecimento da corré Nova Distribuidora de 
Veículos Ltda. e intermediado pela corré Angela Cristina, que se apresentava 
como sua preposta. A situação exteriorizada, diante das normas 
consumeristas, permite a aplicação da teoria da aparência, o que se mostra 
possível em casos especiais, a fim de coibir atitudes de má fé. Se a empresa 
ré tolerava a presença da corré em seu estabelecimento e acatava suas 
instruções para emissão das notas fiscais dos veículos por ela negociados, 
além de aceitar cópias ou originais de TED a título de pagamento, inclusive 
realizados por terceiros, é evidente que deve responder pelos prejuízos 
causados a terceiros. BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 
IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. Os transtornos 
vividos pelos demandantes não chegaram a caracterizar verdadeira situação 
de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de indenização nesse 
aspecto. (TJSP;  Apelação Cível 0011998-58.2011.8.26.0008; Relator 
(a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro 
Regional VIII - Tatuapé - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2013; 
Data de Registro: 27/08/2013) 

Apelação Cível. Busca e Apreensão. Reintegração de posse de veículo 
automotor. Suspensão. Bem móvel. Transferência. Tradição. Adquirente de 
boa-fé. Inteligência do art. 1.268, caput, do Código Civil. I – A ocorrência de 
qualquer registro de condição impeditiva de revenda de automóvel milita 
em favor de terceiro de boa-fé que, desconhecendo pendência entre o 
proprietário do veículo e intermediador estelionatário, adquire o bem em 
concessionária envolto por circunstâncias que presumem legítima aquisição 
do veículo. Aplicação da teoria da aparência e do rpincípio da boa-fé. Recuso 
conhecido e desprovido. Decisão unânime. (TJ-SE-AC:2007214000 SE, 
Relator: DESA. CLARA LEITE DE REZENDE, Data de Julgamento; 12/05/2008, 
1ª. CÂMARA CÍVEL) 

Em análise as jurisprudências colacionadas acima, são perceptíveis como acontece na prática à 
aplicação da teoria da aparência na aquisição de bens móveis, constatando que nos casos 
abordados pelos julgados, estiveram presentes os requisitos caracterizadores da aparência de 
direito, em que o terceiro adquirente não possuiu nenhuma responsabilização, por estar 
agindo de boa-fé. 

CONCLUSÃO 

Ante ao exposto, conclui-se que a aparência de direito é um fenômeno que ocorre quando há 
uma falsa percepção daquilo que seja real, em que são apresentados elementos que a 
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princípio são concretos e verdadeiros, contudo, trata-se apenas de alteração do contexto 
fático, sendo que a verdade real por de trás destes elementos é totalmente destina daquela 
apresentada. 

Ademais, se verificou que esta teoria é alicerçada por elementos específicos, como o erro, que 
induz a pessoa a acreditar naquela realidade exteriorizada, apresentada como verdadeira, bem 
ainda, a boa-fé, característica indispensável na configuração da aparência de direito, pois faz-
necessário que aquele indivíduo frente à realidade distorcida não tenha o conhecimento 
efetivo da realidade verdadeira, e esteja inocente, por assim dizer, acreditando naquilo que 
aparenta ser.  

Neste sentido, se constatou que a aplicação desta acontecer-se-ia quando em uma relação de 
compra e venda, por exemplo, um indivíduo de boa-fé realiza uma compra de um bem de 
natureza móvel, de outro que aparenta ser dono, mas que na verdade não era, e assim, diante 
desta situação seria aplicável a teoria a fim de resguardar os direitos do adquirente de boa-fé. 

Desta forma, restou perceptível que a aplicação da teoria da aparência na aquisição de bem 
móvel, é passível de haver efeitos jurídicos, principalmente, em observância ao artigo 1.268 do 
Código Civil de 2002, constando que a aquisição nesta circunstância poderá convalidar o 
negócio jurídico na medida em que o adquirente não perderá o bem adquirido, todavia, caso 
não tenha ocorrido à compra do bem, poderá ser suscitada a nulidade absoluta da relação 
jurídica, bem como que poderia afastar o risco de evicção ao terceiro de boa-fé nos contratos 
onerosos sobre direitos reais. 

Por fim, a partir de alguns julgados dos tribunais de justiça de diferentes regiões do país, 
percebeu-se na prática a forma pela qual há a aplicação da teoria da aparência na aquisição do 
bem móvel, à luz dos requisitos caracterizadores da aparência de direito, e percepção sobre o 
adquirente de boa-fé que nesta situação no incorreu em nenhuma responsabilização. 
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RESUMO  

Este artigo pretende analisar a “invasão” do Parque Oeste Industrial, ocorrido no ano de 2004, 
na cidade de Goiânia. A ocupação aconteceu em uma grande área particular, iniciando-se de 
forma pacífica, porém terminada com uma ação policial de desocupação, de forma cruel e com 
bastante violência, resultando em 2 mortes e vários feridos. O estudo busca relacionar a 
ocupação já mencionada, com direito à moradia, analisando de forma concisa se o terreno 
ocupado realizava sua função social necessária. Para a realização deste trabalho foi utilizado o 
método de pesquisa indutivo e histórico, com uma pesquisa bibliográfica e qualitativa.  

PALAVRAS-CHAVE: Ocupação, Função Social da Propriedade, Parque Oeste Industrial, Moradia. 

INTRODUÇÃO 

Uma grande área urbana localizada na cidade de Goiânia, no bairro Parque Oeste Industrial foi 
ocupada no ano de 2004, por diversas famílias em busca de uma moradia. Devido ao fato de a 
área estar sem utilização desde o ano de 1957, contendo uma dívida com o Poder Público de 
mais de R$ 2 milhões, o terreno não cumpria mais sua função social (RAMALHO E SALLES, 
2015).  

O processo de ocupação resultou em uma resposta do Poder Público bastante violenta. Com 
ações constantes de policiais buscando oprimir os ocupantes, foi realizada no dia 16 de 
fevereiro de 2006 a Operação Triunfo, que buscava desocupar o terreno em questão, 
resultando oficialmente, em duas mortes, quatorze feridos e centenas de presos. (MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL, 2006) 

Este artigo tem como objetivo relacionar o processo de ocupação com o direito à moradia, 
bem como analisar o processo de desocupação realizada pelo Estado, sendo realizado através 
da pesquisa bibliográfica e qualitativa, com respaldo na legislação e artigos acadêmicos já 
existentes. 

 DIREITO A MORADIA  

A Constituição Federal em seus artigos seis e sete garante a todo brasileiro o direito à moradia 
digna o que é elemento fundamental para uma vida adequada e inclui o além do acesso a 
infraestrutura o acesso à educação, saúde, oportunidades de trabalho, renda e sobrevivência. 
A moradia é uma porta de entrada para os outros direitos e o acesso a ela é um elemento 
fundamental que permite que a pessoa tenha acesso a uma qualidade de vida digna. 

Os direitos fundamentais dependem da Constituição para de fato serem fundamentais. Esses 
direitos seguem diferentes critérios de análise, um critério genérico que estabelece esses 
direitos como àqueles que criam e mantêm os pressupostos elementares de uma vida fundada 
na liberdade e na dignidade humana. O outro critério, mais específico e normativo, afirma 
serem fundamentais aqueles direitos que ordenamento vigente considera como tais 
(BONAVIDES, 1997, p.514). 

Sarlet (2006) estabelece um princípio, que vem sendo construído ao longo dos tempos e que 
serve de apoio à ideia de direitos fundamentais, o princípio da dignidade humana. Pode-se 
dizer que esta é uma qualidade tida como inerente a todo e qualquer ser humano.  
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É um conceito histórico reforçado ao fim das guerras mundiais quando houve um consenso de 
que a condição humana deveria ser protegia com primazia pelas ordens jurídicas e que não 
deveria existir uma ordem jurídica que não considerasse a condição humana como topo do 
ordenamento. A declaração dos direitos humanos incorporou a ideia de dignidade da pessoa 
humana dizendo que esse princípio era o fundamento dos direitos da liberdade, da vida e de 
outros direitos. Sendo assim, a proteção ao ser humano passa a ser o valor principal da ordem 
jurídica. 

No art. 6º da Constituição são mencionados os direitos sociais que funcionam como 
instrumentos de transformação social. São eles a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 
à infância, a assistência aos desamparados. Esses direitos dependem do Estado e de seus 
poderes para que sejam devidamente efetivados 

A moradia digna se tornou um direito fundamental quando foi reconhecida em 1948 pela 
declaração universal dos direitos humanos. A ONU diz que o Estado tem o dever de promover e 
proteger o direito à moradia. Um acesso a infraestrutura básica, serviços de transportes, coleta 
de lixo e limpeza. Morar de forma adequada com acesso aos serviços, e tudo isso é violado 
quando uma família é retirada de seu lar. 

O direito à moradia foi reconhecido no ordenamento legal constitucional através Emenda 
Constitucional número 26 em 14 de fevereiro de 2000, o que, através da sua positivação, 
acabou por lhe atribuir o status de direito fundamental social em sentido estrito. 

Morar é um fato necessário para a adequada relação do ser humano com a sociedade, o que é 
essencial tanto para sobrevivência da estrutura de Estado Moderno organizado que é vigente 
no Brasil quanto para a do indivíduo que dela faz parte. A moradia é uma forma de existência 
mútua das pessoas físicas, jurídicas e estatais, as consequências que atingem o direito à 
moradia afetam diretamente a economia e estrutura básica da sociedade. 

Os direitos sociais e econômicos exigem do Estado uma participação ativa em sua instauração, 
necessitam de grandes investimentos e recursos, além de uma participação para garantir que 
sejam de fato cumpridos. É necessária uma fiscalização para verificar que estão de fato 
surtindo efeitos e que as pessoas que se beneficiam com esse direito não sofram com sua 
diminuição ou restrição. 

 A moradia se encontra dentro desses direitos e deve ser levado em conta, pois esta garante ao 
cidadão condições básicas para sua sobrevivência. Para além de um espaço físico a moradia 
também se relaciona com a segurança do individuo, com o acesso a infraestrutura, serviços 
fornecidos pelo Estado, educação, saúde, saneamento básico dentre diversos outros 
benefícios. A moradia se torna uma porta para alcançar outros direitos, e logo depois se torna 
um alicerce para que esses outros sejam cumpridos de forma contínua.   

Um dos direitos fundamentais previstos pela Constituição Federal é a propriedade. Prevista no 
art. 5º, inciso XXII e também no Código Civil de 2002, a propriedade tem como característica 
imprescindível a sua função social, e caso a propriedade não cumpra esta função poderá ser o 
proprietário privado da posse ou sofrer a desapropriação. 

A lei garante o direito à moradia, mas além disso a lei também garante o direito à propriedade 
privada e que está acima dos outros direitos sociais nas leis dos estados capitalistas. Só tem 
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propriedade quem alcança boas condições financeiras e desse modo os outros direitos ficam 
subordinados a esse direito à propriedade.  

A propriedade da moradia se relaciona com a permanência do indivíduo em determinado local 
o que contribui com uma melhor qualidade de vida. A propriedade da moradia se 
complementa com o termo dignidade. É preciso que a moradia tenha condições mínimas para 
sobrevivência que se relaciona a dignidade da pessoa humana, a moradia deve garantir que as 
necessidades naturais e sociais dos seus habitantes sejam supridas.  

Todo indivíduo tem na sociedade uma função a cumprir, uma tarefa a executar. E esse é 
precisamente o fundamento do estado de direito que é imposto a todos, grandes e pequenos, 
governantes e governados (DUGUIT, 1920, p. 35-36).   

Quando se pensa em função social, se pensa no conceito de direito subjetivo, em que o 
ordenamento jurídico apenas concederá merecimento à busca de um interesse individual, se 
for compatível com o interesse social. (FARIAS e ROSENVALD, 2012, p. 308) 

É dever do Estado garantir que políticas públicas voltadas à habitação sejam implantadas para 
que de fato o direito fundamental a moradia seja concretizando. Tais políticas públicas devem 
ser realizadas pelo Poder Executivo, por meio de programas de governo.  

Assim, a propriedade é tida como direito que alguém possui em relação a um bem 
determinado. Trata-se de um direito fundamental, protegido no art. 5º inc. XXII, da 
Constituição Federal, mas que deve sempre atender a uma função social, em prol de toda a 
coletividade. (TARTUCE, 2013, p. 102.) 

Enfrenta-se o problema das políticas públicas ineficazes voltadas para a concretização desse 
direito, a falta de custeio para tais ações e uma política que sempre esteve voltada para os 
interesses individuais. Tais problemas atingem principalmente as populações mais vulneráveis. 
O exercício do direito social a moradia é uma necessidade indispensável para uma vida digna, é 
um direito fundamental e social de aplicação imediata.  

Na falta do poder executivo, na realização de projetos voltados à habitação e omissão do 
legislativo na aprovação de um orçamento reservado para moradia, cabe ao Poder Judiciário 
atuar na concretização dessas políticas públicas (judicialização da política), com a revisão das 
decisões e atos omissos dos demais poderes. 

É dever do Estado garantir a justiça desse direito e o não cumprimento representa um 
obstáculo à conquista da cidadania plena, além de ferir o princípio da proporcionalidade por 
proteção insuficiente aos direitos fundamentais. 

OCUPAÇÃO DO PARQUE OESTE INDUSTRIAL 

No ano dia 10 de maio de 2004, na região Sudoeste de Goiânia, em uma área denominada 
Parque Oeste industrial, iniciou uma ocupação, na qual se denominava de acordo com os 
próprios ocupante como “Sonho Real”. Com o objetivo de fazer jus o direito à moradia, várias 
famílias se estabilizavam em um terreno totalmente abandonado, localizado em uma área de 
Goiânia bem estruturada e desenvolvida. 

Como afirma Moraes (2003), o anseio pela moradia em Goiânia, nasce com o surgimento da 
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atual capital, em 1933. Entretanto, tal anseio em consonância com a falta de planejamento, 
resultou em uma crise geral de habitação agravada devido à ausência de políticas públicas 
iminentes. 

Segundo dados obtidos atraves do relatório técnico do Plano Diretor de Goiânia (2007) o 
Parque Oeste Industrial está situado na área de maior aumento populacional entre 1991 até o 
ano de 2000, aumento sua população em cerca de 38.000 habitantes. 

Como exposto por Silva (2007, p.94) o terreno em questão não estava cumprindo sua função 
social, desde o ano de 1957 sendo incluída como zona urbana da cidade, após do Decreto n° 25 
de 6 de junho de 1957(Junior e Pasqueleto, 2014,p.2) acumulando débitos tributários 
aproximados em 2 (dois) milhões de reais, em relação a cobrança do Imposto Territorial 
Urbano (ITU).   

Devido a grande repercussão da ocupação acompanhado da crescente demanda habitacional, 
várias famílias, de diversas regiões do município se juntaram aos ocupantes, totalizando, até 
fevereiro de 2005, cerca de 4.000 famílias que ocupavam o terreno (HAHNEMANN; FREITAS) se 
formando aos poucos, o que pode-se dizer “um setor improvisado” sem nenhuma estrutura ou 
planejamento. 

Assim, com a implosão populacional, os sem tetos iniciaram um cadastramento das famílias ali 
presentes, através do Conselho de Luta Pró Moradia, criada próprios militantes, com o intuito 
de se estruturarem (SILVA, 2007, p 97). 

Devido ao acompanhamento diário dos meios de comunicação e em consonância com a 
crescente demanda habitacional e por consequência o aumento de ocupantes, a manifestação 
pacifica em busca do direito de moradia passou a ser criminalizado, sendo os ocupantes, 
sempre “denominados invasores” (DIAS, 2007, p.120) , se instaurando um inquérito policial 
para investigar supostos crimes que ocorriam ali, como formação de quadrilha e 
comercialização dos lotes. 

Assim, os proprietários do imóvel interpuseram um pedido de reintegração de posse, 
requerendo ao Poder Judiciário, a imediata retirada dos ocupantes do terreno. Em discussão 
judicial, foi alegado pelos ocupantes que o imóvel estava abandonado e com uma enorme 
dívida tributária, foi proferido em setembro de 2004 a competência para a reintegração (SILVA, 
2007). 

Entretanto, ressalta-se que, segundo alguns ocupantes, os proprietários do terreno 
estimularam a invasão, com intuito de forçar a desocupação da área ocupada, visando uma 
posterior indenização (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2006) 

 Silva (2007) descreve que, em virtude das proximidades das eleições municipais, vários 
políticos utilizaram tal contexto para buscarem apoio e votos da população que ali estavam 
com promessas de moradias para os ocupantes e sua regularização. O Governador do Estado 
de Goiás, na época, Marconi Perillo, afirmou veemente, em um discurso realizado no dia 12 de 
novembro de 2004, durante uma reunião com representantes dos sem-teto garantindo que 
não mandaria forças policiais para desocuparem a área do Parque Oeste Industrial, enfatizando 
que os proprietários deviam aproximadamente 2 milhões de IPTU. 

Dando a entender por parte do Governador do Estado que “legalizaria” a ocupação, Silva 
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(2007), relata que cruelmente, foi intensificado o sentimento de esperança dos ocupantes em 
relação ao “Sonho Real, estimulando os mesmos a melhorarem a estrutura de suas residências, 
trocando as barracas de lonas por casas de alvenarias, a custo de empréstimos realizados, 
tendo como resultado enormes dividas adquiridas, como exposto na reportagem do jornal O 
Popular (Sassine, 05 out. 2004) :” A dívida da família e Regina Célia Batista, 42, por causa da 
construção da casa no chamado Setor Real já chega a R$ 3,4 mil” 

Entretanto, após o fim das eleições, com a vitória de Marconi Perillo, varias promessas não 
foram cumpridas, tampouco resolvido o conflito existente no Parque Oeste Industrial, na qual 
diante de tanto investimento financeiro dos ocupantes, não era viável para eles a transferência 
dos mesmos para locais indefinidos.  

Com o processo de criminalização da ocupação realizado pela imprensa, iniciou a cruel e 
injusta resposta do Estado. Denominada “Operação Inquietação”, a Policia Militar começou seu 
terrorismo psicológico contra os ocupantes do Parque Oeste Industrial, conforme definido por 
Hahneman e Freitas foi efetuando ações pontuais durante a madrugada, na qual cercavam a 
área ocupada, interrompiam o fornecimento de energia, atirava com balas de borrachas e 
bombas de efeito moral, visando, desestabilizar os ocupantes. 

Silva (2007) afirma que apesar das várias prorrogações dos prazos concedidos para a execução 
da reintegração de posse, no dia 09 de fevereiro de 2005, foi determinado ao Secretário de 
Segurança Pública e ao Comandante-Geral da Policia Militar, pelo juiz Gilmar Luiz Coelho da 10ª 
Vara Cível o cumprimento da ordem judicial, sob pena de responsabilização criminal. O 
primeiro conflito se deu poucos dias depois da determinação judicial, no dia 11 o mesmo mês, 
deixando os primeiros feridos da situação de tensão que se instalava. 

OPERAÇÃO TRIUNFO  

No dia 16 de fevereiro de 2005, foi realizada a desocupação do Parque Oeste Industrial, sendo 
considerado como uma das maiores desocupações de área urbana que ocorreu no país. 
Segundo o Ministério Público Federal  

Foram mobilizados pela Secretaria de Segurança Pública, 1863 homens, tendo 
como resultado 02 (duas) mortes, 14 (quatorze) feridos (com um lesão 
medular, 800 (oitocentos) presos, e inúmeros desabrigados, sendo 934 
(novecentos trinta e quatro) famílias alojadas em dois ginásios de esportes, 
nos bairros do Capuava e do Novo Horizonte (MPF,2006). 

Com a pressão constante principalmente do poder judiciário e das mídias que criminalizavam a 
ocupação realizada de forma pacifica em busca de moradia, o governo do Estado de Goiás em 
consonância com o Secretário de Segurança Pública e Justiça, executou a ordem judicial que 
determinava a desocupação, colocando em prática a “Operação Triunfo”, baseada de injusta 
violência e abuso de poder.  

 Os militares invadiram a área, derrubando as barreiras criadas pelos próprios ocupantes, 
atirando de maneira indiscriminada contra os moradores, utilizando também de violência 
física, através de chutes e empurrões, e violência psicológica, com gritos constantes instalando 
o terror na população que ali se encontravam. 

Alguns depoimentos prestados no Ministério Público do Estado, exposto no relatório do 
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Ministério Público Federal (2006) relatam de forma precisa o modo cruel de agir dos policiais: 

III - WESLEY CARLOS DE JESUS: 

...Que após vinte minutos os policiais terem adentrado a invasão, o declarante 
foi retirado de dentro de uma residência em que estava escondido, algemado 
e, após estar imobilizado, chutaram o declarante no tórax, nas costas, na 
barriga e faturaram-lhe o pulso ... 

IV - ELCÍLIO GONÇALVES DE SOUSA: 

... Que um dos policiais, que não sabe declinar o nome porque 'eles não 
deixavam olhar para eles' levou o depoente e seus conhecidos, cujo nome de 
um é Avaí, até uma construção com porta de correr, dentro da invasão, onde 
entraram o depoente e mais dois; lá chegando vários policiais fardados, que 
não consegue também identificar devido as ameaças, passaram a espancar 
com cacetetes e chutes o depoente e seus dois companheiros; em dado 
momento o depoente disse aos policiais que era pai de família e trabalhador e 
olhou para o rosto de um policial, nesse momento esse policial, que não sabe 
identificar, bateu com o cacetete em seu rosto e lhe fraturou o nariz; que seu 
nariz começou a sangrar ... 

V - KELSON LEONARDO VIEIRA RIBEIRO: 

... que quando chegou onde os policiais estavam começou uma sessão de 
pancadaria, com batidas de cacetete, chutes e tapas; que o depoente levou 
três pancadas de cacetete no próprio depoente e nos invasores; que até 
homens de idade avançada apanharam e algumas mulheres chegaram a levar 
tapas; que o depoente também levou vários chutes nas nádegas e nas 
pernas... 

A Operação Triunfo foi um fracasso do ponto de vista social, demostrando o despreparo da 
segurança pública do Estado e do judiciário. De acordo com o Ministério Publica Federal (2006, 
p.7): 

“O uso indiscriminado do armamento fez vários feridos com risco de morte - 
ocasionando inclusive um com lesão irreversível na coluna vertebral -, tendo, 
no desfecho da operação, duas mortes, sendo uma delas - WAGNER SILVA 
MOREIRA, vítima de execução sumária por parte de um policial militar.” 

A execução da vitima Wagner Silva Moreira, segundo os depoimentos de testemunhas 
prestado no Ministério Público do Estado e exposto no relatório do Ministério Público Federal 
(2006, p.7), foi identificado que o autor do homicídio foi um “policial detentor de duas (02) 
estrelas no uniforme, indicativo de ser um Oficial Militar” e posteriormente, com a investigação  
realizadas pela Policia Civil, identificou como o autor do fato o Capitão da PM, Alessandro da 
Rocha Almeida, comandado os policias no momento da ação realizada no local. 

O Dr. Luciano Alves Sardinha, Diretor Geral do Hospital de Urgência de Goiânia – HUGO, local 
onde foi destinado maior número de vítimas, relatou que 

 

... pela entrada de emergência das ambulâncias, entraram no total 16 pessoas 
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conduzidas pelas ambulâncias do SAMU e do SIATE; desse total, 11 feridas por 
arma de fogo, sendo que 2 vieram a óbito e outras 6 foram atendidas e 
liberadas após curativos, suturas, raios-X, enfim, procedimentos sem 
internação; um dos falecidos chegou com parada cardíaca no HUGO e não 
conseguiram reanimá-lo, apesar das tentativas; quanto ao outro falecido de 
menor idade, ele chegou ao HUGO com batimentos cardíacos, teve parada 
cardíaca, mas não tiveram sucesso na reanimação; 5 pessoas foram atendidas 
por apresentarem contusões em membros, rosto, tendo recebido tratamentos 
locais e liberadas; as duas pessoas que faleceram não apresentavam 
identificação e assim foram conduzidas para o Instituto Médico Legal; 3 
pessoas foram submetidas a intervenções cirúrgicas para a correção de lesões 
abdominais, ... quanto ao paciente Marcelo Henrique Dias, este não 
apresentava movimentos nos membros inferiores quando chegou no 
HUGO...;... como não foram apresentados documentos no momento do 
encaminhamento dos pacientes ao HUGO, a relação dos nomes dos pacientes 
lá atendidos pode estar incorreta, mas foram dados os seguintes nomes: 
Etervaldo Costa Guimarães, Eurípedes Lopes Santos, Clébson dos Reis 
Cardoso, Nélson Vair Brito, Josefino Pereira Alves, Edgar Luís Pereira, todos 
feridos por projétil de arma de fogo, Weslei Carlos de Jesus, Manoel Ivo Filho 
Alves, Gabriela Braga, Cleiton Silvestre de Oliveira e Flávia Rodrigues, todos 
apresentando contusões;...(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2006.) 

Mediante crueldade e injustiça, o ato de desocupação do Parque Oeste Industrial, evidencia 
Hahnemann e Freitas (2005), resultou no desalojamento de cerca de 2.500 pessoas, sendo 
encaminhadas para abrigos, sem mínimas condições de dignidade e sem uma justa reparação. 

CONSIERAÇÕES FINAIS 

Existe nas cidades brasileiras uma segregação urbana e em Goiânia capital do Estado de Goiás 
não é diferente, é urgente a necessidade de politicas de desenvolvimento urbano por conta da 
situação de várias famílias sem moradia ou em moradias precárias, o que impossibilita o acesso 
a serviços básicos, necessários para sobrevivência. Isso é uma evidente violação ao direito de 
moradia afetando ainda direitos fundamentais e o principio da dignidade da pessoa humana. 

(...) isso se dá por conta das habitações precárias, da coabitação 
familiar e do ônus excessivo com aluguel. Apesar de existirem 
instrumentos para acesso à moradia, quais sejam, a usucapião urbana, 
concessão de uso especial e as zonas especiais de interesse social, o 
pagamento de aluguéis etc., esses métodos não concretizam o direito à 
moradia. O problema a ser aprofundado é a falta de moradia de grande 
parte da população brasileira em razão das ineficazes políticas públicas 
voltadas à concretização desse direito fundamental. (ANDRADE, 2015) 

No caso do Parque Oeste Industrial, houve uma notável articulação para que se chegasse à 
Operação Triunfo. A propriedade não cumpria com sua função social, e os meios que deveriam 
ser instrumentos para que esse direito fosse efetivado para com os assentados foram utilizados 
em benefício dos proprietários.  

O Judiciário agiu como importante ferramenta para os proprietários, garantindo a reintegração 
de posse sem nenhuma preocupação com os meios usados para isso. A Polícia Militar 
garantindo que a desocupação fosse feita, não se importando com o uso abusivo da força, e 
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demais instrumentos que forçassem a qualquer custo a retirada dos moradores. A ação policial 
virou as costas para o direito dos moradores e as duas mortes deixam claro o objetivo da 
Operação.  

De acordo com Hahnemann e Freitas (2005), o Estado deve reconhecer as diversas 
necessidades e garantir direito à habitação para todos sendo que este direito não seja dirimido 
ou restringido. Também são necessárias medidas que reconheçam esse direito nas legislações 
municipais e estaduais o que iria contribuir para políticas de moradias. Desse modo, o Estado 
estaria diante obrigação de proteger os que usufruem deste direito e estes deverão ser 
protegidos de abusos provocados pelos que buscam restringi-lo ou limitá-lo. Medidas efetivas 
que protejam as pessoas de despejos, discriminação racial, ou qualquer outra forma de 
discriminação, incômodo, e outras ameaças também devem ser estabelecidas. A obrigação 
para preencher o direito à habitação adequada é a que mais exige intervenção. Este 
preenchimento necessita de medidas ativas pelo governo, necessárias a garantir oportunidades 
de acesso ao direito à habitação.  
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RESUMO 

Sob influência do texto “A sub-representação política das mulheres na chave de sua 
subteorização na Ciência Política”, da pesquisadora Marlise Matos e tendo em vista a 
importância de se considerar as múltiplas dimensões para compreender os motivos da baixa 
representatividade de diferentes grupos identitários na política, esse trabalho visa fazer uma 
análise prática na Câmara de Vereadores da Cidade de Goiás, nos anos de 2017 a 2019. 
Propomo-nos a investigar o percentual de mulheres e de mulheres negras que compõem a 
Câmara. Além disso, propomo-nos a analisar qualitativamente, a partir dos três aspectos: 
econômicos, culturais e representativos, os projetos específicos preocupados com as questões 
de gênero e de raça, que estão cadastrados no portal da prefeitura. Também analisaremos 
estatisticamente o gênero e a raça dos proponentes desses projetos. O objetivo é estabelecer 
relações entre esses aspectos na análise específica da vida política dos vereadores da Cidade 
de Goiás. 

Palavras-chave: Representatividade; Feminismo; Cidadania. 

 

INTRODUÇÃO 

No texto “A sub-representação política das mulheres na chave de sua subteorização na Ciência 
Política”, Marlise Matos investiga as causas do baixo número de mulheres que se elegem, 
principalmente em relação a três aspectos: questões econômicas, questões culturais e 
questões institucionais.  

Sobre as questões econômicas que afetam a eleição das mulheres, Marlise Matos menciona 
uma linha de pesquisa que acredita que, quando condições básicas de sobrevivência das 
mulheres não for um problema, as mulheres terão condições de almejarem novas 
possibilidades (MATOS, 2011, p. 15). 

Sobre as questões culturais, a autora enfatiza o fato dos estereótipos de gênero ser 
condicionantes para a falta de transformações significativas no âmbito político, especialmente 
aqueles que dizem respeito ao “lugar de mulher” (MATOS, 2011, p. 16 e p.43). 

Sobre as questões institucionais, Marlise Matos apresenta o funcionamento das instituições 
em diversos países, especialmente aqueles em que há mecanismos que promovam a paridade 
representativa. Aqui no Brasil, temos a lei que exige que 30 por cento das candidaturas sejam 
preenchidas por mulheres. Denise Paiva, na pesquisa que ela faz no legislativo Federal e 
Estadual, nos anos de 1998 a 2010, mostra o fato de que o aumento do número de 
candidaturas de mulheres não foi suficiente para aumentar o número de eleitas (PAIVA, 2011, 
p. 267). Isso vai ao encontro do trabalho de Marlise Matos, de que, somente os avanços 
institucionais não são suficientes para avanços significativos em termos de representatividade 
da mulher na política. 

Em seu trabalho, Marlise Matos coloca em destaque o trabalho de Nancy Fraser que defende 
que a baixa participação das mulheres na política apresenta dimensões diferentes, “mas 
profundamente imbricados, associados e mesclados de fenômenos, a saber, aqueles 
econômicos (redistribuição), os culturais e simbólicos (reconhecimento) e também os políticos 
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(representação)” (MATOS, 2011, p. 25). Nessa proposta que reúne todos esses aspectos no 
mesmo paradigma, o princípio da igualdade não é deixado de lado.  

Em vez disso, passaria a ser conciliado e articulado com o princípio  da(s) 
diferença(s), ou seja, das diferenças articuladas politicamente por meio da 
busca por reconhecimento das injustiças culturais e simbólicas e das 
reivindicações por mais igualdade na representação política. Este outro 
paradigma tridimensional para a justiça – os 3Rs da justiça social – incita-nos 
à revitalização imediata da aplicação de regras gerais, neutras, universais e 
abstratas, tão caras a determinadas propostas liberais (MATOS, 2011, p. 26). 

 

Compreendemos que, os 3Rs mencionados são tão importantes para uma política que visa o 
bem estar social, como também para o não relativismo e universalismos tão buscado pelas 
políticas liberais. Nesse sentido, a preocupação com conjuntos de pessoas mais vulneráveis é o 
que garante o bem estar geral de uma sociedade, ao passo que, a não preocupação provoca 
injustiças e mortes. Marlise Matos absorve então a teoria de Fraser, acrescenta aspectos da 
interseccionalidade de Kimberlé Crenshaw e Young e procura  dar ênfase às discussões que 
relacionam gênero e raça (MATOS, 2011, p.30). Assim ela afirma: 

Minha proposta de trabalho com essa categoria é oferecer e estabilizar na 
Ciência Política mais uma ferramenta analítica para apreender a articulação 
de múltiplas diferenças e desigualdades. Trata-se de operar um reforço na 
discussão sobre as diferenças, em sentido amplo, para dar maior visibilidade 
e formas específicas de dominação, subalternização e desempoderamento, 
que podem estar associadas às interações entre possíveis diferenças 
presentes em contextos delimitados (MATOS, 2011, p.31). 

 

Tendo em vista a importância de se considerar as múltiplas dimensões para compreender os 
motivos da baixa representatividade, esse trabalho visa fazer uma análise prática na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Goiás, nos anos de 2017 a 2019. Propomo-nos a investigar o 
percentual de mulheres e de mulheres negras que compõem a Câmara. Além disso, propomos-
nos a analisar qualitativamente (sobre os aspectos econômicos, culturais e representativos) os 
projetos específicos preocupados com as questões de gênero e de raça, que estão cadastrados 
no portal da prefeitura. Também vamos analisar estatisticamente o gênero e a raça dos 
proponentes desses projetos. O objetivo é estabelecer relações entre esses três aspectos na 
análise específica da vida política da Cidade de Goiás. 

APLICAÇÃO 

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA NA CIDADE DE GOIÁS – CÂMARA DOS VEREADORES 

De acordo com o IBGE, no último Censo de 2010, foi constatado que 50% da população da 
Cidade de Goiás é constituída por mulheres. Segundo o TSE, nas eleições de 2016 que 
formaram o atual corpo da Câmara dos Vereadores, elas representavam 52% do eleitorado, o 
equivalente a 9265 votos. 
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Assim, a partir de uma expectativa equânime, em um modelo ideal de sociedade, seria 
esperado encontrar o mesmo percentual de mulheres na câmara dos vereadores. Porém, a 
realidade constatada é muito diferente da ideal. Embora seja maioria nas ruas e nas urnas, as 
mulheres estão presentes em proporção muito menor no espaço legislativo. É disso, portanto, 
que falamos quando discutimos a sub-representação das mulheres. 

Como explica Marlise Matos: 

 

O patriarcado institucionalizado no Estado compreende e explica tal 
fenômeno, localizando a dimensão hierárquica do poder político masculino, 
assimétrico e vantajoso exclusivamente para os homens, no coração mesmo 
da nossa representação política. Desta forma, também é que vamos 
reproduzindo uma democracia que não é efetivamente inclusiva (e mesmo 
estruturalmente injusta) das mulheres e é, também dessa forma, que vamos 
perpetuando a normatividade patriarcal da sociedade, desta vez partindo 
mesmo de dentro do próprio Estado brasileiro: do Poder Legislativo 
(MATOS, 2015, p. 26). 

  

Dessa forma, o Poder Legislativo nada mais é do que um reflexo da construção social como um 
todo historicamente institucionalizado na figura do poder masculino. 

Na atual legislatura a Cidade de Goiás possui nove vereadores. No período de 2017 a 2019, 
constatamos a presença de apenas uma mulher branca como vereadora, o que corresponde a 
11%. 

A sub-representação é explicitada no resultado das eleições, mas ela também se encontra 
presente durante todo o processo eleitoral. Das candidaturas às eleições de 2016 da Cidade de 
Goiás apenas 33,3% era de mulheres, o equivalente para suprir a cota eleitoral de gênero. 

As candidatas a vereadora receberam no total 2927 votos do eleitorado vilaboense, o que 
significa 20,57% de todos os votos válidos. 

Retomando o conceito dos 3Rs da Justiça Social de Nancy Fraser, (MATOS,2011,p.25) essa 
baixa participação é visivelmente destacada pelo eleitorado nas questões culturais reforçadas 
pelos estereótipos de gênero que deslegitimam e não  reconhecem a presença das mulheres 
nos espaços de poder. 

O próprio sistema eleitoral opera para negligenciar a redistribuição das  questões econômicas, 
com o financiamento privado das campanhas. 

 

O patriarcado está nas mentalidades e sensibilidades do eleitorado 
conservador (homens e mulheres) que julga, além do mais, que as mulheres 
não estão capacitadas para exercer o poder no país (que não diz isso nas 
pesquisas, mas “grita” nas redes sociais e nas ruas), assim como ele também 
está nessas regras descritas do sistema político brasileiro como aquela que 
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prioriza o financiamento privado e empresarial de campanhas do qual as 
mulheres estão, de antemão, praticamente excluídas (estabelecendo um 
padrão de troca econômica que se dá de homens para homens, em prática 
de conluio eleitoral econômico de homens) (MATOS, 2015, p. 28). 

 

O gerador de todas essas questões políticas é a sub-representação das mulheres, que nas 
eleições municipais de 2016, por exemplo,  obteve um mínimo diante do esperado: um a cada 
cinco votos do eleitorado e uma das nove cadeiras da Câmara Municipal da Cidade de Goiás. 

A presença de mulheres no legislativo da Cidade de Goiás é escassa. Fato este que questiona 
um dos princípios basilares em um Estado Democrático de Direito, o princípio da igualdade. E 
também contesta  a plenitude dos seus direitos fundamentais e políticos das mulheres. 

Assim como afirma Marlise Matos: 

 

Quando um grupo é consistentemente sub-representado, algum outro 
grupo está obtendo mais do que o que lhe corresponde: é dessa forma que 
vão sendo construídos os privilégios masculinos de gênero no âmbito da 
representação político-parlamentar (MATOS, 2015, p. 26). 

 

Diante desse vácuo de representatividade, a lei (ainda que substantivo feminino) é pensada, 
elaborada, discutida e positivada majoritariamente por mãos masculinas. Se esses homens 
possuíssem abertura e vontade política para pensar e elaborar questões específicas 
relacionadas ao direito das mulheres, isso não seria um grave problema. Porém, além da 
câmara ser ocupada majoritariamente por homens, eles ainda possuem seus valores 
constituídos na direção dos valores hegemônicos e com pouca disposição para pensar sobre 
essas questões, o que agrava o problema. 

ANÁLISE DOS PROJETOS 

Nessa seção, faremos a  análise de todos os projetos que foram elaborados no âmbito do 
município, presentes no portal da Câmara e que estão diretamente relacionados aos direitos 
das pessoas que são negras e das pessoas que são mulheres. Como não foi possível constatar a 
presença de vereadores negros, o objetivo foi verificar se a presença da mulher no legislativo 
tem sido significativa para as mulheres da Cidade de Goiás em geral, no período de 2017 a 
2019. 

O primeiro projeto a ser analisado é o projeto de lei nº 08, publicado no dia 17/04/2017. Ele 
“dispõe sobre a instituição do Fórum Permanente de Discussão e Debate para Políticas 
Públicas para Mulheres no Município de Goiás” e teve como proponente a Vereadora Iolanda 
Divina de Aquino Leite. Esse projeto teve como justificativa o objetivo de instituir uma 
instância permanente de debate, de criação e de fiscalização de programas governamentais 
relacionados ao direito das mulheres. Consta também na justificativa que o projeto é uma 
resposta aos anseios do GSEX, coletivo feminista da Universidade Federal de Goiás (Regional 
Goiás).  
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Uma mulher se elege (âmbito representativo) e utiliza a instituição para promover debates 
(que está no âmbito cultural) com a possibilidade criação e fiscalização de leis que interfiram 
no social. A nosso ver, esse projeto explicita a interdependência das três dimensões 
destacadas por Marlise Matos.  

O projeto de lei nº 11, publicado em 25/05/2017 que possibilita o “agendamento por telefone 
de consultas para idosos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, gestantes e 
lactantes nas Unidades de saúde no município de Goiás”, também foi proposto pela vereadora 
Iolanda Divina de Aquino Leite, que justificou o projeto a partir das queixas que recebeu no 
gabinete sobre a dificuldade de agendamento nas unidades de saúde do município. Aqui, 
destacamos a relação da interação do aspecto da representação (o fato de que a proponente 
era mulher) com o aspecto social. 

O projeto de lei nº 160, publicado em 27 de Dezembro de 2017, prevê “reserva ao (sic.) negros 
[de] vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos e processos seletivos para o 
provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública 
municipal direta e indireta”. Esse projeto é de autoria do vereador Aderson Liberato Gouvea. A 
lei de reserva de vagas para negros é reconhecida como temporária e limitada ao tempo de 
sua vigência de 10 anos. 

 Esse projeto específico abrange os três aspectos analisados. Sobre o aspecto representativo, 
podemos dizer que o objetivo seria o de garantir institucionalmente a presença dos grupos 
minoritários em espaços geralmente não ocupados por negros. 

Esse tipo de projeto afeta aspectos culturais e sociais, pois busca contribuir para eliminar 
práticas discriminatórias enraizadas culturalmente em nossa sociedade e perpetuada com a 
ocupação majoritária de negros em presídios, por exemplo. Juliana Borges mostra que, em 
2016, 64% das pessoas que ocupam os presídios são negras (BORGES, 2019, p. 16), sendo que 
a população negra constituía 53% da população do país. Em sua pesquisa, Juliana Borges 
aponta que um dos motivos dos delitos são as “vulnerabilidades sociais, necessidade de 
sustento dos filhos e da família” (BORGES, 2019, p. 21). O quesito econômico das ações 
afirmativas também é destacado por Gomes “agir “afirmativamente” seria também uma forma 
de zelar pela pujança econômica do país” (GOMES, 2001, p. 137). 

O projeto de lei nº 161, de 27 de Dezembro de 2017, que “dispõe sobre a obrigatoriedade do 
ensino de noções básicas sobre a lei Maria da Penha nas escolas municipais do Município de 
Goiás/GO”, foi proposto pela vereadora Iolanda Divina de Aquino Leite.  

Dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se destaca no quinto objetivo a 
promoção da igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas que tem 
como uma das metas “adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a 
promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em 
todos os níveis” (ONU, 2015). Assim, o projeto 161 é uma intervenção pedagógica que, além 
de enquadrar-se nos objetivos da ONU, é um avanço significativo para a efetivação da lei 
Maria da Penha, na medida em que as instituições de ensino locais são essenciais para o 
desenvolvimento de ações e estratégias que busquem o conhecimento e a identificação de 
diferentes tipos de violência. 
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Propalar uma educação transformadora que discuta os papéis e a desigualdade de gênero nas 
escolas colabora para a melhor formação crítica das pessoas, que questionam os seus lugares 
impostos na sociedade e  tornam-se importantes aliados na tentativa de ruptura do ciclo 
vicioso da violência.  

O projeto 21, publicado 14/05/2018, “institui o troféu Leodegária de Jesus” e é também de 
autoria da vereadora Iolanda Divina de Aquino Leite. Possui o objetivo de premiar escolas 
municipais que se destacaram durante o ano na execução das ações educativas do Projeto de 
Lei “Maria da Penha”. O estabelecimento desse prêmio foi justificado devido à importância da 
educação transformadora,  como fator fundamental para prevenir e erradicar a violência. Esse 
é um projeto importante especialmente no âmbito cultural, ao homenagear as escolas que 
tem destaque na formação com o estudo da Lei Maria da Penha e principalmente com o 
simbolismo do que representa Leodegária de Jesus, conhecida por seu pioneirismo lírico 
feminino na cidade de Goiás. 

O projeto 07 publicado no dia 09/05/2018 “dispõe sobre a composição mínima de 30% de 
mulheres nos conselhos municipais e dá outras providências”. Também apresentado pela 
única vereadora da Casa Legislativa, tem como objetivo a seguridade de no mínimo 30% de 
participação de mulheres nos conselhos municipais, visando que elas possam contribuir com 
as discussões e tomada de decisões. 

A proposta dessa ação afirmativa foi apresentada durante as reuniões do Fórum Permanente 
de Debate e Discussão de Políticas Públicas para Mulheres. É essencial, enquanto reconhece 
que mulheres são silenciadas e excluídas dos espaços de tomadas de decisões, e que é 
necessário garantir o mínimo de voz feminina para o exercício da cidadania. 

O projeto número 04 foi apresentado em 28/02/2019 e  

 

dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção á (sic) 
gestante e parturiente contra a violência obstétrica[,] a implantação da 
cartilha da saúde e dos direitos da mulher, da gestante e da parturiente; 
normatiza a presença de “doulas” durante o parto na maternidade situada 
no município e institui o dia municipal de conscientização da saúde da 
mulher. 

Esse projeto é de autoria da vereadora Iolanda Divina de Aquino Leite e tem como objetivo a 
implementação de medidas de informação e proteção à gestante no município. Consta-se que 
essa demanda foi observada através de rodas de conversa e realização de audiência pública. 

O destaque do projeto é  sua construção, feita através de instrumentos que aproximam o 
mandato da sociedade, efetivando assim, a verdadeira representatividade.            A 
conscientização da temática é uma importante ferramenta para discussão, reconhecimento e 
formulação de novas políticas públicas para a saúde da mulher. Além disso, é preciso ter a 
consciência de que esse tipo de questão de saúde pública para a mulher previne violências 
graves sofridas pelas mulheres durante o parto.  

O projeto 33 de 31/10/2019 “institui a semana municipal de combate à violência contra 
mulheres, no município de Goiás”. Também de autoria da vereadora Iolanda Aquino, o projeto 
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estabelece durante essa semana uma campanha que forneça informações básicas a prevenção 
e combate à violência contra a mulher. A importância desse projeto está intimamente 
relacionada à busca e à disseminação da informação para conscientização no município. Em 
2019, a cada dois dias, um caso de violência contra a mulher foi registrado e essas mulheres 
foram atendidas pelo CEAM - Centro Especializado de Atendimento à Mulher. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Sobre a questão do gênero, pudemos constatar que o mandato da Vereadora Iolanda Divina 
de Aquino Leite relaciona-se na prática com o que Denise Paiva chama de estereótipo da 
mulher na política, devido ao fato da referida vereadora não tratar de temas como economia 
ou segurança. Segundo a autora: 

 

A ideia de uma vocação natural das mulheres que atuam na política para as 
questões sociais esteve presente em parte significativa das entrevistas. O 
suposto caráter maternal distintivo das mulheres seria transferido 
diretamente para sua atuação na política. Consequentemente, as mulheres 
trariam para a arena política uma maior dedicação a temas ligados à área 
social, principalmente à saúde e educação. Assim, as mulheres estariam 
mais voltadas para a política do desvelo e, além disso, possuiriam 
qualidades morais intrínsecas que as tornariam mais sensíveis e propensas a 
cuidar dos demais. [...] No entanto, é preciso lembrar que essas distinções 
não decorrem de predisposições congênitas. Essa suposta divisão social do 
trabalho político se explica por fatores culturais, uma vez que o papel da 
mulher, tradicionalmente tem sido o de cuidar dos filhos e das questões 
ligadas à vida privada, ao espaço doméstico (PAIVA, 2011, p. 273-274). 

 

Contudo, a nosso ver, talvez o problema maior não fosse propriamente  a reprodução de um 
estereótipo feminino nesses termos de Paiva, mas a inferiorização de Paiva a assuntos como a 
educação e a saúde. É como se esses assuntos estivessem em um patamar menor pelo simples 
fato de que os homens geralmente não dão a devida importância a eles.  

Além disso, consideramos que uma política voltada para a questão social (saúde e educação) é 
um dos tipos de política econômica, que contrapõe declaradamente a proposta de uma 
economia neoliberal em que o mercado é o regulador e que o Estado deve ser mínimo.  

O ideal seria que todos os eleitos se preocupassem com a população que necessita de mais leis 
de proteção por sofrerem mais opressão. Mas o que pudemos verificar é que todos os projetos 
que foram feitos preocupados especificamente com o direito das mulheres, foram elaborados 
pela única mulher que compõe a Câmara dos vereadores no período em que propusemo-nos a 
analisar.   

Denise Paiva argumenta contra a necessidade de que as mulheres tenham que “fazer a 
diferença” para poderem entrar na política, já que essa exigência jamais foi feita aos homens. 
Para ela, apenas a busca de equidade, como vem ocorrendo em outros setores profissionais, já 
é suficiente como justificativa para se buscar a representatividade (PAIVA, 2011, p. 259).  
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Por outro lado, a canadense Shannon Sampert afirma que não basta haver mulheres no poder. 
Faz-se necessário que a presença das mulheres nos espaços públicos de poder desestabilize a 
manutenção dos interesses hegemônicos.  

 

não é suficiente ter mais mulheres no governo, se as mulheres nessas 
posições são constantemente representadas na mídia de formas altamente 
pessoais e sensacionalistas; não é suficiente ter mais mulheres no poder, se 
redes de políticas públicas que defendem a igualdade são desmanteladas; 
por fim, não é suficiente que mais mulheres sejam eleitas, precisamos de 
mais mulheres interessadas em garantir que o gênero não seja engolido 
pelos interesses do neoliberalismo e do neoconservadorismo (SAMPERT, 
2011, p. 238). 

 

De fato, em nossa análise dos projetos elaborados de 2017 a 2019, na cidade de 
Goiás,  pudemos constatar que a presença de uma mulher na Câmara dos Vereadores 
realmente fez a diferença no que diz respeito à legislatura específica para as mulheres. 

Nosso objetivo com esse trabalho não foi o de apresentar soluções prontas, mas o de fazer 
uma análise prática da realidade legislativa da Cidade de Goiás e o de apresentar algumas 
questões relacionadas a isso.  

Assim, temos questões a serem discutidas, como a questão sobre a necessidade ou não de que 
a mulher que ocupa os espaços públicos faça ou não a diferença para as mulheres em geral. 
Por outro lado, vimos que, se chegarmos à conclusão de que é necessária uma atitude da 
representante voltada para o direito das mulheres, então poderíamos ter que debater qual 
seria uma postura ideal.  

Em contraposição à Denise Paiva e ao lado de Shannon Sampert, Carla Rodrigues problematiza 
a forma da representatividade. Vejamos o que ela defende: 

 

Há um risco político em tentar conferir lugar às mulheres ou, pensando na 
discussão sobre cotas para grupos identitários específicos, há um risco 
político em conferir lugares. Determinar que o “lugar da mulher” não é em 
casa, mas no mercado de trabalho ou nas universidades, é também 
estabelecer circunscrições. Para muitas autoras feministas, trata-se de 
inverter a hierarquia e garantir à mulher a ocupação de lugares dos quais ela 
sempre esteve excluída. No entanto, o que Derrida vai dizer é que de nada 
adianta apenas a inversão se, com isso, houver o risco de reproduzir um 
esquema hierárquico e dual a que se pretendia combater. O que o 
pensamento da desconstrução propõe são dois movimentos simultâneos: a 
inversão e o deslocamento. É sempre de um duplo trabalho que se trata 
(RODRIGUES, 2009, p. 31). 
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Para Carla Rodrigues, a busca por políticas afirmativas pode alimentar a ideia da 
essencialização do “ser mulher” através da simples inversão, essencialização essa que era 
justamente o que o movimento feminista queria combater. Assim, ela entende que o 
engajamento ligado à identidade pode ocorrer apenas como “estratégia de marcar outras 
vozes políticas além da voz masculina” (RODRIGUES, 2009, p.32), mas que não pode ocorrer 
sem o deslocamento necessário, contra a política hegemônica falogocentrista. Apenas a luta 
pela paridade é insuficiente.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Feito o recorte de raça, nos deparamos com um cenário totalmente silenciado. Infelizmente, 
apenas um projeto apresentou o recorte de raça. É notória a falta de políticas públicas para a 
promoção da igualdade racial e o combate ao racismo. Segundo o TSE, das candidaturas às 
eleições de 2016 na cidade de Goiás, 54,17% eram autodeclarados brancos, 36,81% pardos, 
8,33% pretos e 0,69% indígenas. Para o eleitorado sequer foi encontrado o recorte racial nas 
estatísticas. Estes são fatores que interferem na representação da população negra, na 
manutenção das desigualdades e se contrapõe à imaginária democracia racial.  

É necessário reconhecer a segregação política racial  que inibe a presença de pessoas negras e 
indígenas nos espaços decisórios,  tornando o espaço legislativo um espaço de reprodução do 
valor hegemônico branco e falogocêntrico. A manutenção desse paradigma deve ser 
questionada para que sejam possibilitadas transformações significativas, concretas e 
subjetivas. A necessidade da inclusão racial é alarmante e necessária em qualquer democracia. 

Retornando a  Fraser, a luta para obter um avanço significativo envolve avanços nas políticas 
econômicas (redistribuição), culturais (reconhecimento) e políticas (representação) e não pode 
contar apenas com as leis e com as instituições, mas com a efetivação das normas e 
contribuição de toda a sociedade, desde os seus micropoderes. Dever-se-ia realizar uma 
estratégia na perspectiva de interdependência tridimensional dos 3 R’s proposta por Fraser 
que estabeleça avanços destas políticas e o aperfeiçoamento da justiça social. Tomar 
consciência desta especificidade de opressões demanda um caminhar conjunto com os 
avanços na participação de negros, indígenas, mulheres e comunidade lgbtqi+ no cenário 
político, só assim avançaremos na política democrática e na representatividade, pilares de um 
Estado Democrático de Direito.  

Sobre a questão de gênero, pudemos constatar que todos os 7 projetos apresentados 
relacionados aos direitos das mulheres foram propostos pela única vereadora mulher da 
câmara dos vereadores da cidade. Dessa maneira, pudemos constatar a importância da 
representatividade e como ela relaciona-se aos aspectos culturais e sociais, em uma proposta 
contra hegemônica.  

FONTES REMOTAS: 

Para fazer essa análise prática, consultamos principalmente o portal da câmara da Cidade de Goiás, no 
endereço: 

http://acessoainformacao.camaragoias.go.gov.br/atos_adm/mp/id=5?_ga=2.58984557.1125424004.15
71077090-1331092689.1571077090 

http://www.prefeituradegoias.go.gov.br/publicacoes-de-leis/  
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E também os relatórios dos projetos de Extensão “Filosofia e Cidadania”, da Regional Goiás – UFG, 
disponíveis nos seguintes sites: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/999/o/Relat%C3%B3rio_Final_Ana.pdf 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/999/o/extens%C3%A3o_filosofia_e_cidadania_2018_e_2019_rev
01.pdf 

Os dados do IBGE foram consultados em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/goias/pesquisa/23/25888?detalhes=true 

Dados das eleições  

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais  
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RESUMO 

O presente artigo realiza uma análise sobre o direito à moradia no Brasil através do escopo da 
história da ocupação de seu território. Para tanto, na primeira parte é realizada a exposição de 
fatos e períodos importantes que determinaram padrões de propriedade no país. Também foi 
realizado um estudo do direito à moradia na legislação e uma verificação prática dos dados sobre 
a efetivação deste direito nas propriedades brasileiras. Ao final, se realiza uma análise expositiva 
sobre a usucapião e a desapropriação como elementos do direito brasileiro que podem ser 
utilizados para realizar o equilíbrio das propriedades entre quem a acumula e quem necessita. 
Para tal, foi realizada pesquisa bibliográfica e levantamento de dados históricos, desde a 
legislação até órgãos que tratam do assunto e trabalhos acadêmicos da área. Assim, formulada 
a tese foi realizada a contraposição à realidade, pelo método dedutivo de pesquisa.  

PALAVRAS-CHAVE: Direito à moradia. Negligência. Aquisição de Propriedade. Usucapião. 
Desapropriação. 

INTRODUÇÃO 

 O ordenamento jurídico brasileiro é pautado de inúmeras legislações, estas que versam 
sobre diversos dispositivos. Um deles, abordado dentro do Direito Civil, sendo um dos mais 
importantes objetos jurídicos presentes na norma, o patrimônio, abrangendo assim a moradia, 
ela se encontra como garantia de direito fundamental na Constituição Federal. 

 Com tamanha importância dentro do sistema jurídico brasileiro, a moradia ainda não se 
encontra acessível a todos os cidadãos, principalmente pelo fato da grande acumulação de 
patrimônios nas mãos de poucos indivíduos. Logo, discute-se a negligência dessa garantia 
fundamental presente num ordenamento que preza pelo direito positivado em contradição à 
realidade do país. 

 Dentro deste contexto, o presente trabalho traz um estudo do direito à moradia na 
legislação brasileira, frente à realidade que ela deveria atender e busca explicar como se dão 
estes processos relacionados à moradia e à terra no Brasil, uma vez que tais direitos são 
garantidos a todos os cidadãos brasileiros, porém não se tem o mínimo cumprimento deles, ao 
se deixar a esfera idealizada do direito e partir para o plano material. 

 A partir destes argumentos, discute-se os caminhos de aquisição de propriedade, 
realizando uma análise da usucapião e da desapropriação. Já que os dois meios de aquisição são 
relacionados à transferência da posse e podem ser utilizados em casos de não cumprimento da 
função social da propriedade, o que pode ser usado como fator de desconcentração de 
propriedade e garantir a tal. 

 Para a realização deste trabalho, foi realizado um levantamento bibliográfico de obras 
relacionadas ao direito à moradia, a ocupação histórica do território brasileiro no Brasil, a 
usucapião e a desapropriação. A partir de doutrina que fundamenta o direito das coisas, artigos 
científicos, normas positivadas no direito, entre outras. 

HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO TERRITORIAL NO BRASIL 

 No Brasil, desde o tempo do império, a divisão de terras e propriedade é um grande 
problema que alimenta a desigualdade. A divisão do país em capitanias hereditárias já era um 
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sistema que favorecia os membros da realeza em detrimento do resto da população, visto que 
elas eram divididas a partir das relações de confiança de servos com a realeza. 

Raízes coloniais - Desde o início do século XIX, por diversos meios e muitas 
vezes em conluio com representantes do Poder Público, grileiros avançam 
sobre terras da União e dos Estados, falsificando títulos de propriedade com 
a conivência de Cartórios e órgãos de terras e usando de violência para 
expulsar posseiros e comunidades indígenas. As raízes históricas deste 
processo remontam à colonização, com a ocupação do território por meio das 
capitanias hereditárias, concedidas aos mais fiéis súditos da Coroa 
portuguesa, e a posterior exploração das terras com a força do trabalho 
escravo. (INCRA, 2000) 

 As sesmarias também não contribuíam para uma justa divisão territorial do país, visto 
que a terra dada aos colonos mediante promessa de pagamento de parte dos ganhos à coroa 
acabou por iniciar um esquema de servidão, onde muitos trabalhadores e suas famílias 
trabalhavam em troca de moradia e proteção com condições que favoreciam muito mais os 
donos de terra que eles mesmos. 

Ademais, a implantação do sistema sesmarialista no Brasil foi calcado em 
critérios pessoais e econômicos. Apenas as pessoas privilegiadas política-
economicamente foram beneficiadas. O grande contingente rural-
trabalhador ficou desamparado e não teve outra alternativa senão trabalhar 
em regime de servidão ou de quase-escravidão para os sesmeiros. (ALMEIDA, 
2003) 

 Posteriormente, a concentração de terras no Brasil continuou e a legislação não foi 
capaz de suprir tal demanda. Neste cenário surgiram normas como a Lei de Terras que somente 
agravou o problema, pois ao mesmo tempo em que proibiu a apropriação de terras devolutas, 
também definiu que o Estado somente venderia grandes porções de terras e com pagamento 
em dinheiro. Tal situação desfavoreceu o pequeno produtor e instituiu novamente o latifúndio 
impregnado na cultura fundiária. 

Art. 14. Fica o Governo autorizado a vender as terras devolutas em hasta 
publica, ou fora dela, como e quando julgar mais conveniente, fazendo 
previamente medir, dividir, demarcar e descrever a porção das mesmas terras 
que houver de ser exposta á venda, guardadas as regras seguintes:  

§ 1º A medição e divisão serão feitas, quando 
o permitirem as circunstâncias locais, por linhas que corram de norte ao sul, 
conforme o verdadeiro meridiano, e por outras que as cortem 
em ângulos retos, de maneira que formem lotes ou quadrados de 500 braças 
por lado demarcados convenientemente.  

§ 2º Assim esses lotes, como as sobras de terras, em que se não puder 
verificar a divisão acima indicada, serão vendidos separadamente sobre o 
preço mínimo, fixado antecipadamente e pago á vista, de meio real, um real, 
real e meio, e dous réis, por braça quadrada, segundo for a qualidade e 
situação dos mesmos lotes e sobras.  

§ 3º A venda fora da hasta publica será feita pelo preço que se ajustar, nunca 
abaixo do mínimo fixado, segundo a qualidade e situação 
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dos respectivos lotes e sobras, ante o Tribunal do Tesouro Publico, 
com assistência do Chefe da Repartição Geral das Terras, na Província do Rio 
de Janeiro, e ante as Tesourarias, com assistência de um delegado do dito 
Chefe, e com aprovação do respectivo Presidente, nas outras Províncias do 
Imperio. (BRASIL, 1850) 

 Os grandes proprietários ainda se utilizam de artifícios ilegais para conseguir e aumentar 
seus domínios de terra, como a grilagem. Ela é um problema que assola o Brasil, onde terras que 
pertencem ao estado são ocupadas por particulares que forjam registros destes terrenos, 
visando à aquisição de grandes quantidades de terra ou até a expansão do próprio latifúndio. O 
nome grilo foi atribuído a esta prática por causa de falsificações onde grilos eram utilizados para 
conferir a documentos o aspecto de antigos, para atribuir-lhes veracidade ao simular uma longa 
existência temporal (INCRA, 2000). Mas, desde então, as práticas de grilagem evoluíram muito. 
Segundo o INCRA, elas já se aproveitam de fatos desde a desarticulação entre as esferas de 
fiscalização municipais, estaduais e federais, até a corrupção de funcionários de cartório, que os 
auxiliam nas falsificações. 

Em levantamento inédito, o Incra está mapeando a estrutura fundiária do 
país de modo a localizar, um a um, os casos de fraude e falsificação de títulos 
de propriedade de terras. A grilagem é um dos mais poderosos instrumentos 
de domínio e concentração fundiária no meio rural brasileiro. Em todo o país, 
o total de terras sob suspeita de serem griladas é de aproximadamente 100 
milhões de hectares - quatro vezes a área do Estado de São Paulo ou a área 
da América Central mais México. (INCRA, 2000).  

A grilagem no Brasil não é um problema apenas atual. Em levantamento realizado pelo INCRA 
em 2000, mais de 100 milhões de hectares de terra no território nacional eram suspeitos de 
ocupação irregular por grileiros (INCRA, 2000). Na ocasião em questão, o órgão estava 
realizando ações para recuperar tais terrenos. Estes utilizam de diversos artifícios ilegais para 
conseguir e aumentar suas terras, tentando sempre subverter a norma, realizando atos como 
afirmações de ações de usucapião de quem não tem nenhum tipo de registro, como é possível 
observar abaixo. Tal problema se projeta de maneira ainda mais grave quando se percebe que 
como bens da união, tais terrenos devem servir a interesse público e por isso quando são 
retirados de maneira ilegal do patrimônio da Administração Pública podem deixar de realizar 
função que estaria gerando satisfação de necessidades do país. 

Outro exemplo de título alterado é do imóvel rural denominado Boa 
Esperança. Originalmente, o imóvel titulado pelo Governo do Estado, media 
500 hectares. Na sentença de usucapião, foi aumentado para 2.321,22 
hectares. Como não foram encontrados os autos da sentença de usucapião 
na Comarca de Boca do Acre e nem na Justiça Federal do Amazonas, os 
procuradores do Incra requereram a suspensão de qualquer pedido de 
averbação, o que foi deferido. (INCRA, 2000)  

 Nas cidades, o processo de favelização pode ser ensejado como grande vilão da 
desigualdade em função do direito à moradia, uma vez que os indivíduos nestas situações foram 
obrigados a migrar para áreas afastadas dos centros das grandes cidades e se instalarem em 
locais de risco e sem nenhum tipo de estrutura que os amparasse. Desta forma os espaços com 
maior estrutura e aparato estatal foram destinados a agentes específicos que detêm poder 
aquisitivo para efetuar a compra destes locais a preços absurdos e os demais foram obrigados a 
se afastar para as regiões periféricas e ocupar locais irregulares para que não ficassem sem teto. 
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Estes trabalhadores aumentavam o contingente de escravos, libertos e 
imigrantes nacionais e estrangeiros que, chegando à cidade à procura de 
meios de sobrevivência, buscavam a área central, onde se concentravam 
moradia e trabalho e fervilhava a vida urbana. Nesta época a estrutura urbana 
se resumia na aglomeração de atividades e populações no núcleo; só 
lentamente os transportes coletivos viabilizariam a expansão e o espaço 
começaria a se especializar, definindo áreas centrais (comerciais), residenciais 
e industriais. Em resposta à crise habitacional que se agravava, foi no centro 
que se multiplicaram as moradias possíveis para esta população: as 
habitações coletivas. (VAZ, 1994) 

 Outro fator que mantém este sistema desigual é a especulação financeira como forma 
de obtenção de lucros, onde a propriedade deixa de cumprir sua função social para que fique 
aguardando valorização. Este artifício foi muito utilizado por sujeitos a fim de conseguir lucro 
em cima da venda de um imóvel adquirido por valor mais baixo em um período anterior e 
vendido anos depois, valorizado com um montante bem maior daquele investido. 

REALIDADE DO DIREITO À MORADIA NO BRASIL 

Analisando momentos mais primitivos da humanidade, como aquele dominado pelos “homens 
das cavernas”, como o próprio nome já identifica, pessoas se abrigavam em cavernas, visando à 
proteção, seja esta contra animais, chuva ou outras tribos. Assim, desde tempos mais remotos, 
já existia uma relação entre a moradia e a sobrevivência do ser humano. 

 Essa relação, independente do período histórico, se perpetuou em sociedade. Tal 
situação pode ser verificada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), 
proclamada em 1948, após Segunda Guerra Mundial, que visava defender direitos 
fundamentais, almejando mundialmente a execução dessas garantias. Em sua redação, no artigo 
25, resguarda direitos primordiais ao ser humano, como a saúde e o bem-estar a todos, incluindo 
também nessa lista o direito à habitação, defendendo um padrão de vida suficiente a isso. 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e 
a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança 
em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 
perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 
(NAÇÕES UNIDAS, 1948) 

 Ao se pensar em um padrão de vida adequado, também se extrai por definição 
condições de saúde adequadas, bem-estar adequado e o direito à moradia adequada. Seguindo 
essa concepção, o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), 
objeto central de defesa dessas garantias, em seu artigo 11, preceitua e alega a importância da 
cooperação dos Estados membros para consecução de tais direitos. 

Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a 
um nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à 
alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria 
continua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas 
apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse 
sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre 
consentimento. (NAÇÕES UNIDAS, 1966) 
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 Outras conferências e declarações universais também dissertam a respeito do tema, 
elucidando a importância de se trabalhar a eficácia desses direitos. O Brasil, recepcionando a 
DUDH e a PIDESC, além de outros também de cunho internacional, em seu ordenamento 
jurídico, tem a obrigação de defender tal garantia, possibilitando uma moradia adequada a seus 
cidadãos. Como prova disso, pela Emenda Constitucional de nº 26 (2000), incluiu ao rol de 
direitos sociais da Constituição Federal de 1988, dentro do artigo 6º, o direito à moradia. 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (BRASIL, 1988) 

 Antes dessa Emenda, a Carta Magna já reconhecia, em seu artigo 23, inciso IX, a 
competência do país como União, Estados, Distrito Federal e municípios para a execução de 
“programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico;” (BRASIL, 1988) e, pelo artigo 7º, inciso IV, também a necessidade do salário 
mínimo suprir “a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 
educação,...” (BRASIL, 1988). 

 Entretanto, não só como garantidor do direito, o Estado deve se excluir de situações que 
ataquem tal situação, obrigando os casos de desapropriação a possuir devida fundamentação, 
na qual, pelo artigo 5º, XXIV, Constituição Federal, “a lei estabelecerá o procedimento para 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e 
prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;” (BRASIL, 
1988). 

 Partindo desse pressuposto, percebe-se que a moradia, enquanto propriedade, 
necessita de uma proteção legal contra despejo, perseguição e outras ameaças como acima 
mencionado. Consoante a isso, Rudolf Von Inhering, em Teoria Simplificada da Posse, define em 
um de seus capítulos a razão legislativa dessa proteção possessória. 

A proteção possessória aparece como um complemento indispensável da 
propriedade. O direito de propriedade sem a ação possessória seria a coisa 
mais imperfeita do mundo, ao passo que a falta da reivindicação apenas o 
afetaria, a não se considerar a questão senão em seu aspecto prático. 
(IHERING, 2004, p. 24) 

E continua: 

Podemos, pois, designar o possuidor como proprietário presuntivo, e 
compreende-se perfeitamente, por um lado, a razão por que o direito romano 
declarou essa presunção de propriedade - esta a prima facie como diz o 
direito inglês - suficiente contra o réu somente quando se trata de repelir os 
ataques à propriedade. (IHERING, 2004, p. 24) 

 Destarte, define-se o dever de executar e proteger o direito à moradia, esta basilar para 
a existência humana. Seguindo esse ponto, pelo artigo 5º, §1º, da CF/88, “as normas definidoras 
dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.” (BRASIL, 1988), notando-se a sua 
auto aplicabilidade. Como consequência, uma indagação se manifesta a respeito da validade e 
eficácia de tal garantia, uma vez analisada a diferença entre o direito positivado em norma e a 
realidade do país. 
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 Quanto à legislação, ela engloba o conceito de uma moradia que necessariamente seja 
adequada e, sob a ótica do Comentário Geral nº 4 do Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais da ONU, de 1991, essa adequação se define em alguns tópicos, sendo eles: 

a. Segurança legal de posse. Independentemente do tipo de posse, todas as 
pessoas deveriam possuir um grau de sua segurança, o qual garanta proteção 
legal contra despejos forçados, pressões incômodas e outras ameaças. 

b. Disponibilidade de serviços, materiais, facilidades e infraestrutura. Uma 
casa adequada deve conter certas facilidades essenciais para saúde, 
segurança, conforto e nutrição. Todos os beneficiários do direito à habitação 
adequada deveriam ter acesso sustentável a recursos naturais e comuns, 
água apropriada para beber, energia para cozinhar, aquecimento e 
iluminação, facilidades sanitárias, meios de armazenagem de comida, 
depósito dos resíduos e de lixo, drenagem do ambiente e serviços de 
emergência. 

c. Custo acessível. Os custos financeiros de um domicílio associados à 
habitação deveriam ser a um nível tal que a obtenção e satisfação de outras 
necessidades básicas não sejam ameaçadas ou comprometidas. 

d. Habitabilidade. A habitação adequada deve ser habitável, em termos de 
prover os habitantes com espaço adequado e protegê-los do frio, umidade, 
calor, chuva, vento ou outras ameaças à saúde, riscos estruturais e riscos de 
doença. 

e. Acessibilidade. Habitações adequadas devem ser acessíveis àqueles com 
titularidade a elas. A grupos desfavorecidos deve ser concedido acesso total 
e sustentável para recursos de habitação adequada. 

f. Localização. A habitação adequada deve estar em uma localização que 
permita acesso a opções de trabalho, serviços de saúde, escolas, creches e 
outras facilidades sociais. 

g. Adequação cultural. A maneira como a habitação é construída, os materiais 
de construção usados e as políticas em que se baseiam devem possibilitar 
apropriadamente a expressão da identidade e diversidade cultural da 
habitação. (NAÇÕES UNIDAS, 1991) 

 Definidos tais conceitos, antes de se analisar a situação real das moradias adequadas no 
país, também é importante elencar outros instrumentos institucionais de garantia, em nível 
infraconstitucional. 

Em nível infraconstitucional, são importantes instrumentos de atuação do 
Estado na moradia: o Estatuto da Cidade, com o estabelecimento de diretrizes 
gerais da política do desenvolvimento urbano a serem seguidas por todas as 
entidades federativas, o Sistema Financeiro de Habitação, os programas 
habitacionais do Ministério da Cidade e o Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social (GOMES, 2005). 

 Destaca aqui o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, disposto na Lei 
11.124/2005, esta que, prezando pela indiscriminação de pessoas em qualquer aspecto, versa 
sobre garantir habitação à população de baixa renda. 
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Art. 2º Fica instituído o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – 
SNHIS, com o objetivo de: 

I – viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e 
à habitação digna e sustentável; 

II – implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, 
promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à população de 
menor renda; e 

III – articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições 
e órgãos que desempenham funções no setor da habitação. (BRASIL, 2005) 

 Contudo, há um problema incidente ligado à falta de moradia a esses grupos de baixa 
renda, devido a uma histórica e viciosa política de interesses, esta que favorecia a classe 
dominante e olvidada aos demais. Como definem Karl Marx e Friedrich Engels em seu Manifesto 
Comunista, “a burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da 
propriedade e da população. Aglomerou as populações, centralizou os meios de produção e 
concentrou a propriedade em poucas mãos.”. (MARX e ENGELS, 1982, p. 25). 

 Com essa definição, surge um questionamento acerca da realidade do país, se pensando 
na quantidade de pessoas sem acesso a uma moradia e, ainda que possuam, se essa moradia 
pode ser definida como adequada. Para, além disso, busca-se verificar se existe uma relação 
entre a ineficácia desse direito e a população de baixa renda. 

 Assim, através de estudos produzidos pela Diretoria de Estatística e Informações (Direi), 
da Fundação João Pinheiro (2018, p. 13), foi definido o déficit habitacional no Brasil em 2015. 
Com dados das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios – PNAD (2018, p. 02), elaboradas 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram feitos recortes que tratam de 
indicadores econômicos, demográficos e sociais. 

 Os estudos da Fundação João Pinheiro (2018, p. 13) são adotados oficialmente pelo 
Governo Federal, sendo referência em todo o país, pelo fato de existir um aprimoramento anual 
e gradual, visando obter informações rigorosas a respeito da situação habitacional no Brasil. 

 Por dados da pesquisa feita pela João Pinheiro (2018, p. 31), no ano de 2015, mais de 
seis milhões de domicílios se encontram em déficit habitacional, isto é, não podem ser 
caracterizados como uma moradia adequada. Esse número, 6,355 milhões exatamente, se situa 
em 87,7% nos perímetros urbanos e os demais na zona rural, sendo a população de baixa renda 
a mais afetada dentro desses dados, confrontando o que está disposto na Lei 11.124/05. 

 Outro fato importante está no número de domicílios sem qualquer morador. Por dados 
da própria Fundação (2018, p. 37), existem quase oito milhões de imóveis vagos em todo o 
Brasil, sendo 6,893 milhões em condições de ocupação e habitação e outros 1,012 milhão em 
reforma ou sendo construídos. Desses imóveis vagos, 80,3% se encontram em perímetros 
urbanos e 19,7% em zonas rurais. 

 Indaga-se então o porquê de não se efetivar a garantia fundamental de moradia perante 
tantos imóveis disponíveis. Pelo que dispõe os estudos, esses imóveis constituem o que é 
chamado de “estoque de mercado”, visto que são destinados à venda para uma parcela da 
população diferente daqueles de baixa renda, ou seja, apenas indivíduos que consigam pagar. 

179



 

 

 Dentre os motivos para números tão assustadores, de acordo com a Fundação João 
Pinheiro (2018, p. 41), o ônus excessivo com aluguel representa 50% (3,177 milhões de 
moradias) desse déficit. Seguindo, a coabitação familiar abarca 1,902 milhão de moradias 
(29,9%). Em situações precárias, as habitações nesse estado em 2015 se aproximam de um 
milhão em números, sendo 942 mil em todo o país e 655 mil unidades apenas no Norte e 
Nordeste. Por fim, tem-se o adensamento excessivo dos domicílios alugados, em outras 
palavras, o número médio de moradores por dormitório acima de três, não sendo tão 
significativo quanto os outros, mas ainda assim caracterizando 332 mil moradias no país. 

 Em síntese, todos esses quatro fatores, direta ou indiretamente, estão ligados à baixa 
renda. Ademais, pelos estudos realizados, a Fundação definiu alguns tópicos que caracterizam 
os domicílios urbanos inadequados. Entre eles estão a inadequação fundiária, o adensamento 
excessivo em domicílios próprios, a cobertura inadequada, a falta de banheiro e a carência de 
infraestrutura. Ao se tratar em percentagem das famílias de baixa renda com até três salários 
mínimos enquadradas dentro desses tópicos, elas constam em pelo menos 60% em todos os 
pontos se comparadas a famílias com rendas superiores, sendo grande maioria. 

RELAÇÕES DE POSSE E PROPRIEDADE: USUCAPIÃO E DESAPROPRIAÇÃO 

 Em se falar de aquisição de propriedade imobiliária, um dos meios possibilitados pelo 
ordenamento jurídico brasileiro é a usucapião. O indivíduo, após utilizar certo bem por 
determinado espaço de tempo, de maneira continuada e incontestada, acaba por adquirir o 
direito real em relação a esse bem, móvel ou imóvel. Se tratando de bem imóvel, pelo que dispõe 
o artigo 191, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988, “os imóveis públicos não serão 
adquiridos por usucapião” (BRASIL, 1988). 

 A usucapião possui dupla característica, sendo a prescrição aquisitiva aquela que o 
possuidor adquire o domínio da propriedade (aquisição de direitos) e a prescrição extintiva, na 
qual o proprietário perde o domínio (extinção de direitos). 

A primeira, regulada no direito das coisas, é modo originário de aquisição da 
propriedade e de outros direitos reais suscetíveis de exercício continuado 
(entre eles, as servidões e o usufruto) pela posse prolongada no tempo, 
acompanhada de certos requisitos exigidos pela lei; a segunda, tratada na 
Parte Geral do Código, é a perda da pretensão e, por conseguinte, da ação 
atribuída a um direito, e de toda a sua capacidade defensiva, em 
consequência do não uso dela durante determinado espaço de tempo. 
(GONÇALVES, 2018, p. 125) 

 Sequencialmente, como pressupostos da usucapião, há a coisa hábil ou suscetível de 
usucapião, a posse, o decurso do tempo, o justo título e a boa-fé, sendo cada um deles exigido 
ou não especificadamente nas espécies de usucapião. 

 Se tratando das espécies, encontram-se, entre as principais, a extraordinária, a ordinária 
e a especial (rural ou urbana). Existem ainda outras como a usucapião indígena e a extrajudicial. 

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 
possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente 
de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, 
a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 
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Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se 
o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele 
realizado obras ou serviços de caráter produtivo. (BRASIL, 2002) 

 A usucapião extraordinária, pelo artigo 1.238 do Código Civil de 2002, é a espécie mais 
comum e conhecida. Ela não exige justo título ou boa-fé, necessitando apenas do ânimo do dono 
e a continuidade por quinze anos. Para reduzir o prazo a dez anos, além do pagamento dos 
tributos, é necessária a realização de obras e serviços no local de sua morada. 

 No caso da usucapião ordinária, diferente da primeira, esta exige o título justo e a boa-
fé, ocorrendo a usucapião em dez anos, que pode ser reduzida a cinco, depois de cancelado 
registro no cartório de aquisição do bem, com estabelecimento de moradia habitual ou 
investimentos de interesse. 

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e 
incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. 

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel 
houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do 
respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores 
nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de 
interesse social e econômico. (BRASIL, 2002) 

Pela usucapião especial, também chamada de usucapião constitucional, pelo fato de suas duas 
subdivisões, a usucapião especial rural e a usucapião especial urbana estarem dispostas na 
Constituição Federal de 1988. 

 A primeira, também chamada de pro labore, é definida como 

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, 
possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, 
em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por 
seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a 
propriedade. (BRASIL, 1988) 

 Essa usucapião, com o mesmo texto no artigo 1.239 do Código Civil, tem como principal 
finalidade manter o homem ao campo, exigindo produção e trabalho, produzindo frutos e 
construindo ali sua moradia ou de sua família. O benefício é dado em favor da família, ou seja, 
ainda que morra um dos cônjuges, pai ou mãe gestor, não há prejuízo de direitos. 

 A outra usucapião, urbana, chamada de pró-moradia, pelo texto constitucional, 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 
cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou 
à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 
(BRASIL, 1988) 
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 Também com a mesma disposição no artigo 1.240 do Código Civil, a usucapião especial 
urbana não pode ser aplicada em terrenos urbanos sem construção, visto como requisito a sua 
utilização para moradia do possuidor ou família, ou seja, a busca pela moradia adequada. 

 Em 2011, a Lei nº 12.424 criou uma nova modalidade de usucapião especial urbana, 
denominada usucapião familiar. Feita priorizando pessoas de baixa renda, caracterizado o 
abandono do lar, estas que não possuem imóvel próprio, seja ele urbano ou rural, está disposta 
no artigo 1.240-A do Código Civil. 

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem 
oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² 
(duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-
cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua 
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não 
seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1 o O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor 
mais de uma vez. (BRASIL, 2002) 

 A desapropriação de propriedade é outro modo de aquisição da propriedade que, por 
sua vez, não transfere propriedade entre particulares, mas sim para o poder público em razão 
de interesse público relacionado à coisa mediante justa indenização por parte do estado ao 
proprietário, mas não apresenta relação de compra e venda, visto que o Estado tem poder 
impositivo na relação que “Não se identifica também com a compra e venda, visto que esta 
decorre de um ato voluntário, ao passo que a desapropriação implica alienação compulsória” 
(GONÇALVES, 2018). Como a Administração Pública é regida pelo interesse público em seus 
atos, em relação à propriedade não poderia ser diferente, assim sendo legitimados os agentes 
públicos para compor ativamente o polo nestas ações, como elucida Carlos Roberto Gonçalves 
em sua doutrina sobre direitos reais ao compilar os legitimados para a desapropriação na norma. 

As normas básicas da desapropriação se acham consubstanciadas no Decreto-
Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações posteriores. São 
sujeitos ativos da desapropriação a União, os Estados, os Municípios, o 
Distrito Federal e os Territórios (Dec.-Lei n. 3.365/41, art. 2º), bem como os 
concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter 
público, ou que exerçam funções delegadas, de interesse geral. Nesse caso, 
porém, dependem de autorização expressa, constante de lei ou contrato (art. 
3º). A competência pertence ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. No 
último caso, cumpre ao Poder Executivo praticar os atos necessários à 
efetivação da desapropriação (arts. 6º e 8º). O Poder Judiciário apenas 
intervém na fase contenciosa da desapropriação. Podem também 
desapropriar: a) a Petrobras (Lei n. 2.004, de 3-10-1953, art. 24); b) o 
Departamento de Estradas de Rodagem (Lei n. 302, de 13-7-1948, art. 24); c) 
a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Lei n. 3.692, de 15-12-
1959, art. 16); d) o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Lei 
n. 4.504, de 30-11-1964, art. 22); e) as entidades do Sistema Nacional de 
Previdência e Assistência Social (Lei n. 6.439, de 1º-7- 1977, art. 24) 
(GONÇALVES, 2018) 

 A própria Constituição Federal fundamenta a desapropriação no rol de direitos 
fundamentais do artigo 5º e define seu viés social: “XXIV -  a lei estabelecerá o procedimento 
para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante 
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justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;” 
(BRASIL, 1988). Na leitura do artigo é possível perceber que a função deste artifício legal é 
claramente o bem-estar social a partir da realização do que é melhor para a sociedade, em 
detrimento do direito individual, e nestes termos pode-se compreender a sua importância 
também para o direito à moradia, que se encaixa neste molde.  

 A partir da definição explicitada no artigo 5º, a doutrina divide as formas de 
desapropriação em necessidade pública, utilidade pública e interesse social, definindo em cada 
uma a forma de utilização através da necessidade que a Administração Pública pode ter para 
cada tipo descrito no artigo. 

A necessidade pública surge quando a Administração defronta problemas que 
só se podem resolver com a transferência de bens particulares para o domínio 
da pessoa administrativa incumbida de solucioná-los. A utilidade pública se 
apresenta quando a utilização de bens particulares é conveniente aos 
interesses administrativos, embora não sejam imprescindíveis. E o interesse 
social ocorre quando a transferência de bens particulares para o domínio 
público ou de delegados do poder público se impõe, como medida destinada 
a resolver problemas da coletividade criados pela propriedade particular de 
um ou de alguns indivíduos (Lei n. 4.132, de 10-9-1962, que regula a 
desapropriação por interesse social). (GONÇALVES, 2018) 

USUCAPIÃO, DESAPROPRIAÇÃO E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE  

A propriedade no Brasil tem resguardada sua função social, onde não basta ao proprietário reter 
o bem para si, mas deve o mesmo servir à sua função. O texto constitucional acolhe tal ideia em 
seu artigo 5º afirmando que: “XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;” (BRASIL,1988). 
Assim, a propriedade deve ter um fim para que possa contribuir com a sociedade como um todo. 
Tal instituto pode ser observado como uma forma de limitar o direito à propriedade, 
alimentando assim a organicidade do funcionamento social. 

Para o mencionado autor, “a propriedade deixou de ser o direito subjetivo do 
indivíduo e tende a se tornar a função social do detentor da riqueza mobiliária 
e imobiliária; a propriedade implica para todo detentor de uma riqueza a 
obrigação de empregá-la para o crescimento da riqueza social e para a 
interdependência social. Só o proprietário pode executar uma certa tarefa 
social. Só ele pode aumentar a riqueza geral utilizando a sua própria; a 
propriedade não é, de modo algum, um direito intangível e sagrado, mas um 
direito em contínua mudança que se deve modelar sobre as necessidades 
sociais às quais deve responder”(GONÇALVES, 2018) 

 Em conformidade com o dispositivo constitucional, o artigo 1.228 do Código Civil de 
2002 diz o seguinte em seu §1º: “O direito de propriedade deve ser exercido em consonância 
com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o 
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 
das águas.”(BRASIL, 2002). 

 A usucapião se encaixa de forma muito coerente neste formato de garantir que a 
propriedade seja utilizada socialmente, já que pressupõe uma espécie de abandono do imóvel 
e a ocupação do mesmo por indivíduo que exerça posse real sobre o mesmo. Para usucapir, é 
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necessário se pautar na utilidade social, sendo observada a negligência do proprietário em usar 
da sua coisa, garantindo ao possuidor a fruição até o domínio que não lhe pertence. Como 
descreve Carlos Roberto Gonçalves, “o fundamento da usucapião está assentado, assim, no 
princípio da utilidade social, na conveniência de se dar segurança e estabilidade à propriedade, 
bem como de se consolidar as aquisições e facilitar a prova do domínio” (GONÇALVES, 2018, p. 
125). 

 Já a desapropriação se pauta na utilidade do bem para o interesse público, desta forma, 
está intrinsecamente ligada ao direito à moradia, que como direito fundamental é de suma 
importância que o Estado faça o possível para garanti-lo. Sendo assim, pode o poder público 
desapropriar imóveis que não estejam a atender sua função social para que sirvam ao direito à 
moradia e à terra para setores da sociedade que não os detêm, assim utilizando de suas 
atribuições para garantir direitos à estes cidadãos. 

Ocorre motivo de interesse social, segundo JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “quando 
a expropriação se destina a solucionar os chamados problemas sociais, isto é, 
aqueles diretamente atinentes às classes pobres, aos trabalhadores e à massa 
do povo em geral pela melhoria nas condições de vida, pela mais equitativa 
distribuição da riqueza, enfim, pela atenuação das desigualdades sociais; 
quando as circunstâncias impõem a distribuição da propriedade para melhor 
aproveitamento ou maior produtividade em benefício da comunidade”. 
(GONÇALVES, 2018) 

CONCLUSÃO 

 Com a realização desta pesquisa é possível perceber que em muitos momentos o direito 
normativo se torna ideal e não atinge a coletividade que deveria incidir. Quando se fala sobre 
direito à moradia, e de forma análoga no direito à terra, esta análise fica bem clara pois são 
vários os dispositivos criados na intenção de garantir ao acesso, porém quando se trata da 
efetividade não são produzidos muitos efeitos práticos no sentido de encaminhar tais 
necessidades. 

 Também foi possível perceber que mesmo neste cenário ainda existem institutos 
judiciais que podem ser utilizados tanto pelos particulares quanto pelo poder público para ao 
longo do tempo buscar um equilíbrio no cenário de desigualdade apresentado na divisão de 
propriedade. A usucapião e a desapropriação abordadas neste trabalho são elementos 
intrinsicamente ligados à função social da propriedade e como demonstrado tem uma 
possibilidade grande de efetividade judicial em casos relacionados a ela.  

 Sendo assim, percebe-se que existem caminhos dentro do próprio direito e que devem 
evoluir cada vez mais em termos de interpretação e utilização do aparato que está disponível na 
legislação. Os meios aqui apresentados devem ser disseminados na sociedade como soluções 
para uma concentração de propriedades absurda da qual as raízes remontam até a ocupação 
territorial do período colonial, visto que já deveriam ter sido superadas pela evolução 
organizacional e jurídica brasileira, esta que já evoluiu muito na legislação no que se refere a 
essa matéria.  

 Visto o que foi apresentado, estas normas e artifícios judiciais ao serem utilizados com 
incidência podem não somente demandar um equilíbrio maior nas relações de propriedade, mas 
também uma mudança no pensamento brasileiro sobre a propriedade, que não pode ser vista 
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somente como direito garantido para gerar lucros ao sistema capitalista, e sim como direito 
fundamental relacionado às necessidades estritamente ligadas à vida digna do cidadão. Desta 
forma, a posse e a propriedade poderão ser enxergadas menos como negócios lucrativos e mais 
como direitos básicos.  
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RESUMO  
O presente artigo busca analisar de forma crítica e fundamentada, a gênese da problemática 
habitacional e fundiária na cidade de Goiânia, tendo como objeto de estudo, as correspondentes 
medidas legislativas e judiciais que pretendem amenizar a referida problemática, sob o viés da 
Lei n°13.465/17 que visa à regularização fundiária rural e urbana. Serão levantados breves 
apontamentos referentes às controvérsias dessa nova lei, que dividiu opiniões em âmbitos 
jurídico e acadêmico. A estruturação do referido trabalho é pautada em pesquisas revisionais 
bibliográficas de caráter hipotético dedutivo, que resultarão em conclusões resolutivas de 
questionamentos provenientes das pesquisas e discussões levantadas. Em virtude do exposto, 
constata-se, portanto, que embora a lei nº 13.465/17 tenha sido implementada no 
ordenamento jurídico para conferir aos moradores das lajes autonomia sob seu imóvel, a 
maioria deles não efetuaram o registro da unidade nos Cartórios de Registro de Imóveis da 
metrópole de Goiânia e região – tendo em vista a responsabilidade tributária que incide sobre 
a unidade da laje registrada.  

PALAVRAS-CHAVE: Direito de Laje; Problemática Habitacional e fundiária; Moradia Digna. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo buscou fazer uma reflexão e análise da gênese da questão habitacional e 
fundiária da cidade de Goiânia, tendo como objeto de estudo, as medidas legislativas e judiciais 
que permeiam a referida problemática, sob a égide da Lei n°13.465/17 que trata da 
regularização fundiária rural e urbana brasileira. Durante as décadas de 50 e 60, a cidade de 
Goiânia passou por um repentino aumento populacional, em decorrência do crescente processo 
de urbanização e industrialização da cidade. Essa realidade teve como resultado a ocupação 
desordenada e o aumento da especulação imobiliária, que vem comprometendo o 
desenvolvimento urbano e o direito à moradia digna de grande parte de sua população.  

Destarte, as chamadas “lajes” se tornaram uma característica marcante das favelas e periferias, 
como tentativa de superar as adversidades dessa problemática habitacional e garantir o direito 
à “digna” moradia para muitos cidadãos brasileiros, inclusive àqueles que sequer teriam 
condições de ter um lugar minimamente adequado para habitar. Em virtude disso, a Medida  
Provisória  n° 759/2016  convertida na Lei n° 13465/17, disciplinada pelo Código Civil como 
“Direito Real de Laje”,   permite   que   um   indivíduo   possa   ter   a   sua   laje,   popularmente   
conhecida   como “puxadinho”,  regularizada  e  registrada,  de  forma  que  o  titular  da  laje  
terá  autonomia  e escritura pública própria, a partir de uma matrícula aberta em Cartório.  

A problemática estudada, pretendeu compreender e questionar os motivos pelos quais apesar 
da previsão legal acerca da regularidade das lajes, ainda existem poucos registros de lajes em 
Cartório na cidade de Goiânia.  Para tanto, os aportes teóricos que nortearam o presente 
trabalho, embasaram-se nas contribuições de Genilda Bernardes (2017) e nos entendimentos 
doutrinários de Flávio Tartuce (2016) e Sílvio de Salvo Venosa (2017). Seu objetivo foi analisar 
os processos históricos, sociais e legais que culminaram na atual conjuntura habitacional 
brasileira, primordialmente, na cidade de Goiânia – GO, sob a ótica dos direitos reais de laje (Lei 
N° 13465/17) e do direito à digna moradia. Ademais, foram ponderadas as controvérsias da 
referida lei em análise, que dividiu opiniões entre estudiosos do direito, doutrinadores, juristas 
e legisladores.  
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A metodologia procedimental utilizada pautou-se em pesquisa bibliográfica revisional e 
documental, de cunho qualitativo, à luz do método hipotético dedutivo, de modo que foram 
levantados questionamentos fundamentados nos referenciais teóricos e jurisprudenciais, nos 
dados estatísticos e análises dos dispositivos legais referentes ao objeto de estudo em questão 
– a problemática habitacional e fundiária da cidade de Goiânia – GO. 

A PROBLEMÁTICA HABITACIONAL E FUNDIÁRIA DA CIDADE DE GOIÂNIA 

A priori, antes de prosseguirmos com o contexto histórico, é relevante elucidar que a escolha da 
expressão “problemática habitacional e fundiária” neste artigo tem a finalidade de destacar a 
realidade atual à que faremos referência, uma vez que diante da amplitude de acepções, essa 
expressão permite outras interpretações. 

Haja  vista  a  forma  como  a  cidade  de  Goiânia  –  GO,  bem  como  as  demais  grandes cidades 
do  Brasil  se estabeleceram e se desenvolveram ao longo da história do país - primordialmente   
quanto   à   periferização   que   será   contextualizada   adiante   -   a “problemática” em questão 
faz referência às habitações construídas de modo irregular e  de  forma desigual quanto à forma 
em que são distribuídas no espaço territorial, de modo a coexistir duas realidades distintas: de 
um lado, habitações bem estruturadas e com  todas  as  atribuições  necessárias  para  uma  
moradia  digna.  De  outro  lado,  uma realidade  totalmente  contrária  a  primeira  descrita:  
habitações  mal  estruturadas  e irregulares,  condições  precárias  de  moradia,  ausência  de  
saneamento  básico,  bem como  moradias  em  que  os moradores não possuem a devida tutela 
jurídica para que se  possa  incidir  às  quatro  faculdades  asseguradas  pelo  princípio  da  função  
social  da propriedade: usar, gozar, dispor e reivindicar. 

Nessa perspectiva, a “problemática habitacional e fundiária” consiste na desigualdade entre as 
realidades citadas e principalmente na consequência em que ela implica:  a falta de aparato 
jurídico aos moradores que habitam irregularmente lajes aéreas ou subterrâneas   sem   de   fato   
possuírem   os   direitos   básicos   da   posse   perante   a propriedade. 

PROCESSO HISTÓRICO DA PROBLEMÁTICA HABITACIONAL E FUNDIÁRIA NA CIDADE DE 
GOIÂNIA 

Os processos de urbanização e êxodo rural brasileiros, foram fatores precedentes do surgimento 
das periferias. Por se tratarem de fenômenos massivos e rápidos, as grandes metrópoles   
brasileiras não foram capazes de acompanhar o inchaço populacional repentino, em suas 
estruturas urbanísticas e de planejamento.  Em detrimento da situação, os migrantes e famílias 
de baixa renda eram destinados a áreas cada vez mais distante dos centros urbanos, para áreas 
não planejadas e sem estruturas mínimas de habitação.  A ausência de planejamento estrutural 
periférico também implicou na não regulamentação dessas áreas, O incremento populacional 
não planejado acarretou, por exemplo, o colapso no fornecimento de energia, uma crise nos 
transportes e carências no abastecimento das grandes cidades. (MORAES  2011) 

O processo de urbanização brasileiro teve como marco de origem o movimento de êxodo rural, 
durante o século XX.  A difícil realidade dos campos e a esperança de melhores condições vida, 
foram os fatores que impulsionaram as grandes massas migratórias, vindas de todo o país, com 
destino às metrópoles. Durante os Governos Vargas e Juscelino Kubistchek as políticas 
desenvolvimentistas e de industrialização, proporcionaram o rápido crescimento dos centros 
urbanos, por meio da geração de empregos e o aumento da procura por mão de obra barata 
não especializada.  Em virtude do processo de absorção da população migrante pelas fábricas, 
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as quais aumentaram mais a sua produção mediante a incorporação de tecnologia abandonando 
a demanda por maiores número de trabalhadores. Como resultado desse processo considerável 
parcela dos grupos advindos às cidades foi direcionada para o setor de serviços ou “jogada” nas 
áreas informais da economia, recebendo baixa remuneração e se submetendo a precárias 
condições de trabalho. (MERRICK,1986; SINGER, 1985). 

Os projetos urbanísticos e arquitetônicos das grandes capitais são garantias de infraestrutura   e   
planejamento aos centros e bairros nobres, respectivamente habitados pelos representantes 
das classes mais altas, comércios e serviços básicos. Com a chegada das ondas migratórias, a 
segregação entre as classes se fez, e se faz evidente ao condenar as minorias às periferias e 
manter as elites nos centros urbanos.  

As periferias, em grande parte surgem em áreas de difícil acesso e não são regularizadas, desta 
forma essas regiões são privadas ou possuem acesso escasso aos serviços necessários como 
saneamento básico, energia elétrica, saúde e educação. A  cidade  de  Goiânia  acompanhou  o  
mesmo  processo  acima  citado,  ainda  que  mais tardio - acontecimentos como a transferência 
da capital de Cidade de Goiás, a chegada da estrada de ferro e as políticas governamentais de 
interiorização no início da década de  50  contribuíram  para  o  crescimento  populacional  da  
nova  capital  que  havia  sido planejada  para  50.000  habitantes.  Durante a década de 60 com 
a construção de Brasília, Goiânia já contava com mais 125 novos bairros. Nesse sentido: 

Não se pode negar que tal crescimento populacional, sobretudo, pela 
proximidade de Brasília, à época em construção, trouxe a Goiânia um cenário 
drástico, gerando uma cidade dispersa com problemas de infraestrutura. 
Porém, não podemos falar na ausência de planejamento. Pois, temos 
conhecimento de inúmeros projetos de planejamento da cidade, elaborado 
por profissionais competentes e de renome nacional, que foram “esquecidos” 
pelos gestores públicos. A resposta ao crescimento desorganizado da cidade 
encontra-se na relação do Estado com o capital imobiliário, cujas negociações 
beneficiam sobremaneira o capital imobiliário, cujos conteúdos abastecem os 
discursos políticos dos gestores. (BERNARDES E CAMPOS, 2017 P. 8) 

Os novos bairros que surgiram com o aumento populacional de forma acelerada, impactaram 
significativamente a malha urbana de Goiânia além de não contarem com o planejamento 
urbanístico estrutural necessário. De acordo com Bernardes e Campos (1991) a periferização da 
capital teve início na década de 80. Assim como em outras capitais brasileiras citadas 
previamente, tal processo foi e continua a ser marcado pela exclusão social e espacial da 
população periférica. Goiânia “apresenta uma expansão urbana marcada por processos de auto 
segregação urbana (condomínios fechados horizontais) e crescentes bolsões de miséria que se 
localizam em seus bairros periféricos”. (BERNARDES; MOYSÉS, 2003, p. 2) 

A PROBLEMÁTICA HABITACIONAL DAS PERIFERIAS E SUAS RESPECTIVAS CONSEQUÊNCIAS 
QUE ENSEJARAM A CRIAÇÃO DA LEI N.13.465/17 

Referente a questão habitacional e fundiária, a problemática periférica se agrava. A Lei n° 
10.257/01, o Estatuto das cidades “estabelece normas de ordem pública e interesse social que 
regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 
dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” – Não abrange as regiões periféricas 
irregulares e favelas, que em sua grande maioria não se adequam aos ideais de ordem pública, 
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segurança, bem-estar e equilíbrio ambiental. São inúmeros os casos de desastres ambientais 
nessas regiões, uma vez que as construções irregulares são estabelecidas em áreas de risco ou 
impróprias para a habitação. Uma das maiores e mais recentes tragédias envolvendo a questão, 
foram os deslizamentos de terra na região do Morro do Bumba – RJ em 2010, onde centenas de 
casas foram soterradas e 48 foram mortas.  Atualmente,  de  acordo com o portal G1, cinco anos 
após o desastre cerca de três mil famílias ainda estão sem moradia própria e sobrevivem graças 
ao aluguel social, em reportagem o presidente da Associação  de  Moradores  Vítimas  do  
Bumba,  Francisco  de  Souza,  relata  que  várias  famílias regressaram  para  o  morro  e  demais  
áreas  de  risco  devido  à  defasagem  de  valor  do aluguel social, nesse período. (PORTAL G1, 
2010) 

Em Goiânia, o quadro não se difere:  de acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, 
a   capital   possui   cerca   de   47   loteamentos   irregulares   e   26 clandestinos   o   que   equivale   
a   aproximadamente   40   mil   moradias   em   situação irregular.  Em termos legais, a 
irregularidade dessas regiões não exerce influência significativa, uma vez que se trata de uma 
parte da população negligenciada pelo Estado.  Em reportagem do jornal “O Hoje”, foi retratado 
o cotidiano da ocupação Residencial JK II, região noroeste de Goiânia, que na época da 
reportagem (2018) contava com cerca de 350 famílias vivendo em condições precárias e sem 
acesso a serviços básicos.  Em 2009, a Promotoria de Justiça de Goiânia - Meio Ambiente, 
Patrimônio Cultural e Urbanismo, assinou o termo de compromisso, responsabilidade e 
ajustamento de conduta juntamente com a secretaria municipal de planejamento - SEPLAM que 
previa a regularização dos loteamentos Residencial JK I, Residencial JK II e Residencial Tancredo 
Neves, localizados em Goiânia-GO. Em 2018 o residencial JK II já contava com cerca de 800 
famílias de acordo com dados da ALEGO, em audiência pública realizada no mesmo ano a 
situação do residencial foi novamente discutida e de acordo com visita técnica   realizada   pela   
Comissão   de   Habitação, Reforma   Agrária   e   Urbana   da Assembleia Legislativa de Goiás: 

“Nenhuma família tem escritura ou comprovante de residência. As moradias 
melhores são de alvenaria e sem reboco, mas muitas não passam de abrigos, 
montados com materiais coletados na rua e em lixeiras. Não existe água 
encanada e nem esgoto. Este último vai para fossas sépticas desprovidas de 
qualquer segurança e controle quanto à possível contaminação do lençol 
freático. A SANEAGO fornece água até um determinado ponto, dali em diante, 
os moradores tentam se virar por conta própria com a instalação de 
mangueiras e tubulações improvisadas. A fatura é rateada, mas há 
discordância quanto ao valor cobrado e conflito por conta do número de 
inadimplentes. Nas mesmas condições está a rede elétrica, que alcança 
somente uma parte do setor. O ponto de ônibus mais próximo está a 1.800 
metros, obrigando estudantes e trabalhadores a saírem muito cedo e a 
percorrem grandes distâncias a pé e no escuro, sujeitos ao alvo de bandidos 
e assaltantes. Não há no setor nenhuma escola ou creche e o posto de saúde 
mais próximo fica no bairro São Carlos.” 

A questão imobiliária não é um problema restrito às favelas e periferias, os problemas 
enfrentados nos subúrbios têm origem nos grandes centros e demais bairros nobres. Um dos 
fatores que mais contribuiu para a decadência do sistema habitacional brasileiro é a especulação 
imobiliária. De acordo com Rodolfo Alves Pena (PENA,2020) “A   especulação   imobiliária, é o 
processo de mudança na valorização dos solos, consistindo   na   prática   de   obtenção   de   
lucro   privado   a partir de investimentos realizados   sobre   um   determinado   terreno.”     A   
especulação   é   muito   comum   e amplamente utilizada no meio imobiliário brasileiro.  O que 
ocasiona os problemas citados anteriormente são as consequências diretas e indiretas da 
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prática.  Nesse diapasão, podemos   citar   como   implicações   diretas   da especulação 
imobiliária o aumento do preço do solo. Como citado por Rodolfo Alves Pena: 

Afinal, se um local recebeu investimentos de uma pessoa ou de uma empresa, é de se esperar 
que o mercado tente forçar o aumento do preço de compra para adquirir lucros em médio e 
curto prazos. Com isso, adquirir um imóvel em regiões de valorização crescente pode tornar-se 
cada vez mais difícil. (PENA, 2020) 

Outrossim, no Brasil coexistem duas realidades paralelas e paradoxais: ao passo que o país 
detém um dos “metros quadrados” mais caros do mundo – como por exemplo, acima de R$ 20 
mil (Leblon- RJ),  abriga também a maior favela de toda a América Latina: “Sol Nascente” em 
Ceilândia – DF, onde   de   acordo   com   o   IBGE  cerca   56   mil   moradores   vivem   em   
situações de infraestrutura precária ou inexistente. Tamanha dicotomia não condiz com as 
garantias e ideais constitucionalmente previstos, mas revela uma realidade que foge ao controle 
do Estado e se autorregula dentro de seu próprio caos. (EPOCA,2018) 

O direito à digna moradia, é um direito social previsto pelo artigo 6° da Constituição Federal 
Brasileira, mas também é previsto em convenções internacionais como na Declaração Universal 
dos Direitos da Pessoa Humana (art.25) e no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (art.   11). A Constituição brasileira compreende a moradia como necessidade 
vital básica do trabalhador (art.  7°, IV) e como política pública de competência comum da União, 
Estados e Municípios para a promoção de programas de construção de moradias e melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico (art. 23, IX). 

Dessa forma, diversas políticas públicas de moradias populares foram implementadas, como o 
“Minha Casa, Minha Vida”.  O programa, durante o período de 2009-2018, de acordo com dados 
disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, havia entregado cerca de 
4.087.628 unidades habitacionais, com um orçamento disponibilizado pela união de R$ 110 
bilhões. Em contrapartida, o déficit habitacional Brasileiro alcançou recorde em 2017, devido a 
uma combinação de fatores como o desemprego, a alta dos aluguéis e a redução da cessão de 
crédito para financiamento de imóveis pelos bancos. Sendo assim, o déficit habitacional refere-
se à quantidade de pessoas sem moradia adequada. A inadequação pode ser causada por 
famílias que dividem uma mesma casa, sejam cortiços ou moradores de favelas. (EXAME,2019) 

Em Goiânia, os projetos de moradias populares contribuíram e contribuem para a redução   do   
déficit habitacional, porém a especulação imobiliária e desigualdades sociais produzem o que 
Bernardes (2017, pg. 11) conceitua como “apartheid social”: 

O apartheid social passa a ser mais evidente a partir da construção das bolhas 
de moradias coletivas horizontalizadas, os luxuosos condomínios horizontais, 
nas periferias da cidade e RM, onde esses últimos foram empurrados pela 
valorização mobiliária daquele espaço, mudando a paisagem, o cenário e o 
conceito de periferia. Evidenciando, mais do que nunca, o contraste entre os 
poucos “muito ricos” e os muitos “muito pobres”. As bolhas formadas, por 
excelência, acabam por estourar, e é nesse processo que a violência urbana 
explícita – expressa por furtos/roubos/assaltos, brigas, assassinatos, dentre 
outros – se tornam cada vez mais presentes e rotineiras na capital goiana. 

Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o déficit subiu 7% em apenas 10 anos atingindo 
cerca de 7,78 milhões de unidades habitacionais. O índice não é restrito às moradias, mas 
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também analisa as condições e a qualidade de vida dos moradores, estão inclusos nos cálculos 
o acesso aos serviços de saneamento básico, transporte, lazer e cultura. (EXAME, 2019) 

O SURGIMENTO DA LEI N°. 13.465/17 E O CONCEITO DO “DIREITO REAL DE LAJE” 

O surgimento da Lei n° 13.465/17, veio como uma forma de enfrentar os graves problemas das 
ocupações irregulares de terras, bem como a problemática habitacional das periferias - previsto 
a partir do art. 1510-A do Código Civil como uma nova espécie de Direito Real. É sabido que o 
direito real - ao contrário do direito pessoal que se trata das  relações  jurídicas  entre  sujeitos  
-  representa  as  relações  jurídicas  do  indivíduo perante  o  objeto,  para  que  este  possa  
exercer  domínio,  posse  sobre  a  coisa.  Desse modo, o “Direito   de   Laje” surgiu   como   uma   
nova   espécie   de   direito   real, correspondendo o 15° direito real assegurado pelo Direito Civil. 

Nessa perspectiva, o direito de laje surge com a medida provisória n° 759/2016, que versa sobre 
a regulação fundiária e urbana, e posteriormente foi convertida na Lei n° 13.465/2017.  Com a 
nova lei, foram acrescidos ao Código Civil no artigo 1.225, XIII o direito real a laje e o título XI- 
art.1510- A, que dispõe; 

Art. 1.510-A. O proprietário de uma construção-base poderá ceder a 
superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje 
mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. 

§ 1º O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos 
públicos ou privados, tomados em projeção vertical, como unidade 
imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não 
pertencentes ao proprietário da construção-base. 

§ 2º O titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que 
incidirem sobre a sua unidade. 

§ 3º Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma constituída em 
matrícula própria, poderão dela usar, gozar e dispor. 

§ 4º A instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração 
ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já 
edificadas. 

§ 5º Os Municípios e o Distrito Federal poderão dispor sobre posturas edilícias 
e urbanísticas associadas ao direito real de laje. 

§ 6º O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a 
instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização 
expressa dos titulares da construção-base e das demais lajes, respeitadas as 
posturas edilícias e urbanísticas vigentes. 

Para tanto, o objetivo da lei, é permitir que o sujeito que constrói um segundo andar em sua 
casa possa transferi-lo a um terceiro, mediante pagamento, para que este terceiro possa ter a 
“laje” como propriedade, devidamente escriturada, como uma unidade autônoma. Desse modo, 
o titular da laje terá os mesmos direitos que o proprietário da chamada “construção- base”, 
podendo usar, gozar e dispor. 
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É importante salientar, que ainda que a terminologia escolhida pelo legislador seja “laje”, o art.  
1510-A do Código Civil prevê que poderá o titular do imóvel ceder não apenas o espaço aéreo, 
como também o subsolo de terrenos, isto é, os “andares ascendentes” e também os “andares 
subterrâneos”. Assim, considerando a letra da lei, o então chamado “direito de laje” 
corresponde também a um direito de subsolo. Logo, ao  se  referir  “titular  da  laje”,  está  
implícito  que  este possa ser o titular de uma “laje aérea” ou de uma “laje subterrânea”. 

Assim, conforme conceitua Otávio Luiz Rodrigues Jr (2016), o Direito de Laje tem por definição.: 

Especificamente quanto ao Código Civil, o artigo 25 da MP 759, de 2016, 
alterou a redação do artigo 1.225 do código, ao incluir o inciso XIII, que institui 
a ‘laje’ como novo direito real. A laje é definida no novo artigo 1.510-A, de um 
modo extremamente a técnico. A laje é um direito real que ‘consiste na 
possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de 
titularidades distintas situadas em uma mesma área, de maneira a permitir 
que o proprietário ceda a superfície de sua construção a fim de que terceiro 
edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo’. Um 
direito que é uma possibilidade! Trata-se de uma nova categoria [...]. 

Quanto à nomenclatura “laje” ser caracterizada de forma “atécnica” no Código Civil, conforme 
o referido autor elucidou - tem por objetivo aproximar o Direito do homem comum, pois como 
dito por Ronald Coase - “the man on the Clampham Bus”.  Se considerado o fato desse novo 
direito corresponder a um direito real de superfície, poderia esse direito real ter como 
nomenclatura “direito real de sobrelevação”. Conforme essa correspondência, vale considerar 
que o direito de laje não permite que o titular construa além de um pavimento acima da laje, 
pois desse modo constituiria uma “vedação ao direito de sobrelevação”. Outra questão de suma 
importância, é que não é qualquer imóvel que poderá ter o direito real de laje. É necessário 
atender a dois requisitos: 

1. Não poderá o imóvel ser um condomínio, uma vez que este já estará dividido por lei, 
convenção ou contrato interno em unidades autônomas; 

2. Não haverá direito de laje caso não haja um acesso independente a esta; 

Quanto ao segundo requisito, Flávio Tartuce (2016) pontua uma importantíssima reflexão: 

Em nosso sentir, diante da realidade urbanística brasileira, caracterizada pelo 
crescimento desordenado, o requisito do “acesso independente” deve ser 
interpretado com equilíbrio e cautela, na medida em que, utilizando o mesmo 
exemplo acima figurado, uma mesma escada poderá servir, 
simultaneamente, para o titular da laje e para o vizinho que habita unidade 
sobrelevada contígua.  

Em virtude disso, é necessário que a devida autonomia, bem como a privacidade do titular da 
laje seja preservada, de modo que esse acesso independente se aplique até mesmo ao próprio 
proprietário da construção original do imóvel. Apenas desse modo, a norma legal seguinte será 
cumprida de forma efetiva, conforme elencado pelo art.1510, § 3°: 

§ 3º Consideram-se unidades imobiliárias autônomas aquelas que possuam 
isolamento funcional e acesso independente, qualquer que seja o seu uso, 
devendo ser aberta matrícula própria para cada uma das referidas unidades.  
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Haja vista essas características fundamentais do Direito de Laje, e partindo para o que se 
concerne aos efeitos do surgimento da Lei N° 13.465/17, fica evidente que diante da dimensão 
da problemática habitacional, conforme o viés histórico, e as consequências ocasionadas  pela  
referida  problemática  explanada  nos  parágrafos  anteriores,  cabe agora  analisarmos  
criticamente  o  posicionamento  do  estado  brasileiro  de  como  o direito de laje surge como 
resposta do estado a essa situação, se de fato na prática, o direito real de laje funcionará como 
forma de garantia constitucional à digna moradia aos brasileiros. 

CONTROVÉRSIAS DA CRIAÇÃO DA LEI N.13.465/17: TENTATIVA DE MITIGAR A PROBLEMÁTICA 
HABITACIONAL BRASILEIRA OU UMA FORMA DE ADIAR A RESPONSABILIDADE DO ESTADO 
REFERENTE AO PROBLEMA? 

O direito real de laje como norma, foi objeto de diversas críticas doutrinárias, gerando polêmicas 
e discussões, tanto no que diz respeito da matéria tratada, quanto à inobservância de direitos 
já existentes por outra legislação.  

Primeiramente, esse novo diploma surgiu como uma tentativa de conceder dignidade legal ao 
direito sobre a laje, de modo a regularizá-la, uma vez que essas estruturas eram de difícil solução 
registral. Com a implementação da Lei N° 13.465/17, é possível que os indivíduos que desejam 
construir (ou já construíram) sobre ou sob uma construção já existente (a construção-base), 
tenha direito à matrícula da sua unidade, possibilitando ao titular de fazer o registro deste 
direito e gozar de sua devida autonomia, tanto para usar, quanto para dispor, alienar o imóvel. 

Dessa forma, uma das hermenêuticas dessa lei, é a de que ela seria uma forma de assegurar o 
direito constitucional de moradia, que é basicamente o direito de ter um lar. Essa garantia 
passou a ser direito fundamental, desde meados do século XX em 1948, pela Declaração   
Universal   dos   Direitos   Humanos.   No   entanto,   em   decorrência   dos processos históricos 
apresentados neste trabalho e das grandes dificuldades relacionadas ao desenvolvimento  
habitacional  que  o  Brasil  enfrentou  e  ainda  enfrenta,  em  pleno século XXI, esse  direito  
fundamental  e basilar, considerado um direito humano universal - isto é, todas as pessoas  
devem  ter  acesso,  não  é  de  fato  garantido  e  efetivado  na  triste  realidade vivida por muitos 
brasileiros. Em contrapartida, pelo viés de outra hermenêutica, essa lei é vista como uma forma 
negligente do Estado perante a problemática habitacional brasileira, visto que o Estado deixa de 
assumir uma nova postura para de fato solucionar o problema, e apenas encontrou um aparato 
legislativo  para  “viabilizar”  o  acesso  à  moradia,  de  uma  forma  que  muitas vezes sequer   
oferece   uma   infraestrutura   adequada,   uma  vez  que  as  áreas  periféricas apresentam 
construções  irregulares,  insalubres,  que  não  oferecem  segurança  aos  moradores  e muito 
menos dignidade. 

Para tanto, é preciso refletir: se um brasileiro consegue ter o registro de sua unidade imobiliária, 
com  a  capacidade  legal  de  usar,  gozar  e  dispor  desta,  porém  sem  uma mínima estrutura  
que  o  capacite  a  uma  vida  digna,  esse  cidadão  de  fato  terá  atendido  aos requisites 
necessários para exercer o direito à digna moradia? 

A resposta a esse questionamento, se dá pela própria definição da lei do que se entende por 
“Moradia”: 

A definição do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU 
em 1991 foi de que moradia não seria apenas quatro paredes com um teto a 
lhes cobrir para proteger as pessoas das variações climáticas, por exemplo. 
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Por moradia deveria se entender um local salubre, com condições mínimas à 
sobrevivência, como saneamento – água, tubulação para esgoto, coleta de 
lixo, pavimentação – e luz elétrica. Além de ser seguro e acessível aos serviços 
públicos básicos, tais quais escolas, postos de saúde, praças e pontos de 
ônibus – ou de outros transportes coletivos. Transcendendo o conceito de lar, 
casa, “cafofo”, quando falamos em direito à moradia, esse é o conceito ideal. 
(MERELES, 2017) 

Portanto, espera-se que a Lei n° 13.465/17 não seja uma forma do Estado de adiar a sua 
responsabilidade perante a grande problemática habitacional brasileira, e sim uma medida 
paliativa, para de certo modo conferir a muitos cidadãos brasileiros, moradores dos 
“puxadinhos”, o direito de propriedade. 

DIREITO REAL DE LAJE X RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

Em contrapartida, mediante pesquisa realizada nos Cartórios de Registro de Imóveis da cidade 
de Goiânia – GO, até o presente momento, não obtivemos resposta quanto a existência de 
registros das unidades de lajes presentes na cidade. Conforme parecer emitido pelo Cartório de 
Registro de Imóveis e Tabelionato 1° de Aparecida de Goiânia, não foi apresentado para ingresso 
no fólio real documentos com essa   natureza.   Portanto, conclui-se   que, embora   a lei nº 
13.465/17 tenha sido implementada no ordenamento jurídico - e ainda que essa lei seja de 
conhecimento das  Associações  de  Moradores  que  possuem  um  entendimento  efetivo  da  
vigência dessa  lei,  a  maioria  das  pessoas  que  habitam  as  lajes  não  efetuaram  o  registro  
da unidade  de  suas  lajes  nos  Cartórios  da  metrópole  de  Goiânia  e região – isto é, essas 
pessoas  não  exerceram  desse  direito  de  poder  gozar  do  direito  básico  de  posse perante  
a propriedade, como assegurado pela referida “lei do puxadinho”. Em virtude disso, cabe o 
seguinte questionamento: por que os moradores das lajes da cidade de Goiânia – GO não 
fizeram o devido registro de suas unidades, para que possam de fato serem titulares do direito 
de usar, gozar e dispor, inclusive ter a matrícula própria no Registro de Imóveis de seu imóvel? 

Esse é um dos questionamentos que fizeram com que o instituto do Direito Real de Laje  fosse  
motivo  para  tantas  dúvidas  no  âmbito  do  Direito  Civil,  por  conta  das possíveis inter-
relações  que  podem  ser  formadas  e  os  desdobramentos  no plano obrigacional, uma  vez  
que  o  direito  de  laje  não  significa  o  afastamento  do  tratamento  tributário desse instituto, 
pois conforme o parágrafo segundo do art. 1.510-A do Código Civil: “[…] O titular do direito real 
de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade”. 

Em razão deste dispositivo, há uma controvérsia quanto a incidência da responsabilidade 
tributária ao morador de lajes em regiões periféricas: considerando a precariedade  e  a  
ausência  de infraestrutura em que essas lajes apresentam, torna-se paradoxal  a  postura  do  
Estado  perante  a  criação  da  lei  do  direito  real  de  laje  e  a responsabilidade  tributária  que  
sobre  a  laje incide, tendo em vista que a maioria dos moradores desses denominados 
“puxadinhos” não possuem sequer o acesso a direitos basilares, como o saneamento básico, 
ruas asfaltadas, água potável, alimentação e tão pouco,  educação  –  e para tanto, sequer 
possuem condições de arcar com os tributos que  estão  sujeitos  pelo  Estado  nas unidades,  
como  o  Imposto  sobre  a  Propriedade Predial  e  Territorial  Urbana (IPTU), ou o Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural (ITR). 

 

196



 

 

CONTROVÉRSIAS DOUTRINÁRIAS SOBRE O DIREITO REAL DE LAJE 

Para adentrar às controvérsias doutrinárias sobre o direito real de laje, é importante considerar 
a principal semelhança do direito real de laje com o direito de superfície, uma vez que essa 
semelhança é o principal ponto de crítica e objeto de discussão dos juristas. Em verdade, nas 
palavras de Roberto Paulino de Albuquerque Jr.:  O que caracteriza o direito de superfície e 
distingue o seu tipo dos demais direitos reais é a possibilidade de constituir um direito tendo 
por objeto construção ou plantação, separadamente do direito de propriedade sobre o solo.” 

Desse modo, assim como no direito de superfície, o direito real de laje também se trata dessa 
possibilidade de possuir uma construção constituída de seu próprio direito, como uma unidade 
autônoma, ainda que essa construção seja feita sobreposta ou subterraneamente em uma 
propriedade imbuída do direito de propriedade sobre o solo. É por meio da análise dessa 
semelhança entre ambos os institutos que muitos doutrinadores alegam que o direito de laje 
como uma nova espécie de direito real não seria necessário,   uma   vez   que   já   existem   
normas   expressas   as   quais   possibilitam   a construção   em   espaço   aéreo   ou   subterrâneo   
de   propriedades   já   existentes   e escrituradas, podendo o direito de laje ser objeto do direito 
real de superfície. 

Portanto, apesar de integrar o rol taxativo dos direitos reais, o direito de laje ainda é objeto de     
controvérsias,     pois     alguns    autores    defendem    justamente    esse posicionamento  de  
que  o  direito  seria  de  superfície  e  não  direito  real,  uma  vez  que para  ser  caracterizado  
como  o  mesmo  seria  necessário  o  registro  do  imóvel,  sendo impossível adquirir o registro 
em áreas ilegais ou de risco. Como é defendido por Sílvio de Salvo Venosa (2017); 

Nessa disposição excêntrica nosso legislador terceiro-mundista confessa-se 
como tal bem como se dá por vencido em resolver a problemática 
habitacional brasileira para constituir uma modalidade de direito real que 
mais trará problemas que soluções. Raramente far-se-á registro imobiliário 
desse direito, mormente porque imóveis desse jaez situam-se em 
comunidades irregulares, com vasta pressão populacional e sérios problemas 
de segurança que longe estão de regularização registral. Na verdade, os 
sambas e versos que cantam as favelas, hoje denominadas comunidades, e 
mencionam as lajes, são formosos nas estrofes, mas trágicos na realidade.  

De forma complementar ao posicionamento anterior, a defesa do direito de laje como direito 
de superfície tem como principal argumento o fato da laje não constitui direito real novo, uma 
vez que a sobrelevação tem previsão expressa na legislação brasileira desde 2001 com o Estatuto 
das Cidades (Lei 10.257/01) Art. 21; 

Art. 21. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de 
superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, 
mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis.  

§ 1º O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o 
espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato 
respectivo, atendida a legislação urbanística. 
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No entanto, para acrescentar à disciplina na legislação com a possibilidade de abertura de 
matrícula separada para a propriedade, os legisladores preferiram não o colocar como um 
direito de superfície e sim como um direito real. 

Dessa forma, de forma contrária aos doutrinadores que defendem o direito de laje como  uma  
nova  especificidade  do  direito  de  superfície,  a  corrente  majoritária  que define  o  direito  a  
laje  como  um  direito  real,  desconsidera  a  hipótese  de  direito  de superfície,  uma  vez  que  
a  laje  seria  uma  espécie  sui generis com requisitos e efeitos próprios que não  se confundem 
com o de superfície. Também defendem que a incorporação do direito ao código, foi realizada 
com o intuito de regular a comum prática do proprietário de imóvel que aliena a terceiro o 
direito de construir sobre a laje de sua edificação e de se tornar dono da nova construção 
independente da original. Caracterizando assim, uma nova modalidade de direito real da 
propriedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, conclui-se que embora a lei nº 13.465/17 tenha sido implementada no ordenamento 
jurídico para conferir aos moradores das lajes autonomia sob seu imóvel, a maioria deles não 
efetuaram o registro da unidade nos Cartórios de Registro de Imóveis da metrópole de Goiânia 
e região – tendo em vista a responsabilidade tributária que incide sobre a unidade da laje 
registrada – tributos esses que não condizem com a realidade precária da maioria dos 
habitantes desses “puxadinhos”, pois além de não terem acesso a direitos básicos, tão pouco 
possuem condições de arcar com o pagamento de impostos como: Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU), ou o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). 

Com a implementação deste novo diploma, a Lei n° 13.465/17, não solucionará de fato a dura 
realidade habitacional brasileira, mas servirá como uma medida paliativa a esta problemática. 
Portanto, faz-se necessário políticas públicas mais abrangentes e efetivas, projetadas para 
desempenhar o seu papel de mudança social a médio e a longo prazo, para que a criação da Lei 
n° 13.465/17 não se torne uma forma de adiar a responsabilidade estatal perante a 
problemática habitacional, e sim uma tentativa de mitigar o problema até que possam ser 
apresentadas soluções efetivas.  

A despeito de tudo isso, espera-se que de certo modo, o Direito Real de Laje possa conferir 
dignidade legal a milhares de famílias, que até então viviam “anonimamente” perante as normas 
habitacionais brasileiras.  

Ademais, para além de um amparo legal, essas famílias moradoras de lajes - os “puxadinhos”, 
anseiam pelo dia em que terão de fato, a verdadeira “moradia digna” concebida pela 
Constituição Federal Brasileira - a moradia que ampare o princípio maior da dignidade da pessoa 
humana. E, por tudo isso, a lei por si só não basta. 
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RESUMO 
 

Apresenta-se neste trabalho um percurso teórico referente ao acesso dos/as estudantes 
negros/as a Universidade, com ênfase especial na Universidade Federal de Goiás (UFG), 
mediante análises tecidas sobre a incidência do racismo e o processo de implementação da 
política das cotas, à luz dos parâmetros estabelecidos pelo princípio constitucional da igualdade 
e tendo por base legislações que circunscrevem o tema. Dentre os objetivos da pesquisa em 
andamento, destaca-se a intenção de investigar os condicionantes que perpassam a realidade 
de estudantes negros na graduação, a partir do acesso a Universidade Federal de Goiás (UFG), 
e analisar a eficácia das cotas para a garantia de representatividade negra no espaço acadêmico. 
Observou-se na pesquisa inicial o predomínio da operação racial na sociedade brasileira. O 
trabalho analisa a política de reserva de vagas, enquanto instrumento garantidor do princípio 
da igualdade sob seu aspecto material, atentando-se as prerrogativas constitucionais. O artigo 
aqui submetido, direciona-se ao percurso histórico e jurídico que possibilitou a efetiva adoção 
das cotas pela UFG, e discorre sobre os aspectos normativos e procedimentais das comissões de 
heteroidentificação. Espera-se com esta pesquisa contribuir para mensurar a efetividade de 
políticas de ações afirmativas, que são uma possibilidade de recuperação de parte de prejuízos 
historicamente acumulados pelo segmento social negro. Intenta-se com essa investigação, 
realizar uma análise sobre a implementação, a efetividade e as possíveis medidas de 
aprimoramento das condições de acesso de estudantes negros(as) aos cursos de graduação e 
fortalecer o aprimoramento das políticas públicas. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo é resultado do trabalho de iniciação científica, que consiste em investigar o 
acesso de estudantes negros ao ensino superior, com vistas a compreensão dos impactos das 
ações afirmativas sobre a realidade desses sujeitos nos cursos de graduação. Esse artigo pretende 
direcionar-se ao procedimento de ingresso de estudantes negros a Universidade Federal de 
Goiás (UFG), com ênfase em análises tecidas sobre o processo histórico de adoção da Lei 
12.711/2012, à luz dos parâmetros estabelecidos pelo princípio constitucional da igualdade. Essa 
etapa da pesquisa empreenderá esforços no estudo do conjunto de resoluções, portarias e outros 
atos normativos internos ao âmbito da UFG, com o intuito de ressaltar as conquistas obtidas e 
demonstrar os desafios enfrentados no percurso para a efetiva implantação das cotas raciais na 
instituição. 

 
Assim, a pesquisa tem como objetivo central analisar a trajetória histórica que gestou a 
implantação do sistema de reserva de cotas raciais na UFG. Ao longo desse processo serão 
apontados os avanços jurídicos. Para tanto, levanta-se o seguinte questionamento: como se deu 
a trajetória histórica e jurídica que possibilitou a implantação das cotas raciais na UFG? Os 
desdobramentos desse processo constituem elementos fundamentais ao desenvolvimento do 
presente trabalho. 

 

Diante desse contexto, o artigo buscará evidenciar a atuação do Movimento Negro, tendo em 
vista, seu engajamento político, cuja mobilização junto aos espaços institucionais pressionou a 
elaboração de ações afirmativas, articuladas as demandas do segmento negro. Dentre as 
medidas adotadas na universidade destaca-se o reconhecimento e a garantia jurídica das cotas 
com o recorte racial.
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Nesse curso, a pesquisa atentará ainda para a fase de heteroidentificação, que constitui-se em 
um momento de avaliação fenotípica do candidato, realizada durante o período destinado a 
matrícula, por uma banca formada para esse propósito específico. Nesse ponto, serão 
apresentados os aspectos normativos e  procedimentais,  que devem regular a aferição da 
veracidade da autodeclaração prestada pelo candidato, atentando-se para as implicações que 
levam ao deferimento ou ao indeferimento da matrícula na UFG. 

 
Dito isso, a abordagem lançará mão da pesquisa bibliográfica, a qual proporcionará a base teórica 
para a sustentação das reflexões analíticas e da pesquisa documental, por meio do estudo das 
legislações supracitadas. Desse modo, busca-se evidenciar a relevância do tema e sua 
contribuição para o respectivo campo de estudo. 

 

Cotas como possibilidade de realização do princípio constitucional da igualdade 
 

No Brasil a categoria raça tornou-se marcador social em relevo, tendo em vista, sua incidência 
enquanto fundamento de hierarquização que perpassa os mais diversos poros do contexto 
societário, atuando como parâmetro de diferenciação social. A consequência disso é a 
disparidade abissal entre grupos raciais distintos. “Essa desigualdade é fruto da estrutura racista, 
somada a exclusão social e a desigualdade socioeconômica que atingem toda a população 
brasileira e, de um modo particular, o povo negro”. (GOMES, 2005, p. 47) 

 
Nesse sentido, a categorização racial mantém-se imbricada a constituição da sociedade 
brasileira. “Por trás da raça sempre há contingência, conflito, poder e decisão, de tal sorte que 
se trata de um conceito relacional e histórico” (ALMEIDA, 2020, p. 24), características mediante 
as quais o racismo se funda e garante seus mecanismos de reprodução nas instituições e no 
imaginário social. Manifesta-se a partir da adoção de ações discriminatórias, que atravessam 
tanto o plano da consciência quanto da inconsciência dos sujeitos (ALMEIDA, 2020), o que 
conduz a inevitável e necessária conclusão de que: “Comportamentos individuais e processos 
institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção”. (ALMEIDA, 
2020, p. 50) 

 
Isso revela um processo histórico-social em curso que se funda na constante deslegitimação do 
negro enquanto ator político, circunstância resultante da distribuição desigual de condições e 
oportunidades, que se desdobra na redução das possibilidades de acesso aos espaços 
considerados de maior prestigio social – o educacional, por exemplo – por esses indivíduos e 
como consequência reduz o alcance a ascensão social. 

 
Como medida de enfrentamento a esse cenário, destaca-se a política de reserva de vagas – fruto 
de reivindicações do Movimento Negro no país –, no âmbito do ensino superior, a qual leva em 
consideração as condições sociais que perpassam a realidade dos sujeitos e possibilita que, 
conforme as diferenças, os desiguais assim sejam tratados. Desse modo, as cotas raciais atuam 
como instrumento que visa a consolidação do princípio da igualdade sob o aspecto material, 
possibilitando a implementação de políticas de ações afirmativas que visam “[...] corrigir ou 
mitigar os efeitos presentes na discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a 
concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como educação e 
emprego”. (GOMES, 2003, p. 27) 

 

Em que pese as críticas, o sistema de cotas raciais assume um relevante caráter inclusivo e 
compensatório, a partir de uma postura antidiscriminatória, com vistas a construção de uma
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sociedade pautada na valorização da pluralidade e das diversidades existentes, contemplando 
assim à população negra, grupo foco deste trabalho, sobre o qual incide o acúmulo de prejuízos 
históricos. Conforme posicionamento da Suprema Corte, 

 

 
É escusado dizer que o constituinte de 1988 – dada toda a evolução política, 
doutrinária e jurisprudencial pela qual passou esse conceito - não se 
restringiu apenas a proclamar solenemente, em palavras grandiloquentes, a 
igualdade de todos diante da lei. 

 
À toda evidência, não se ateve ele, simplesmente, a proclamar o princípio da 
isonomia no plano formal, mas buscou emprestar a máxima concreção a esse 
importante postulado, de maneira a assegurar a igualdade material ou 
substancial a todos os brasileiros e estrangeiros que vivem no País, levando 
em consideração – é claro - a diferença que os distingue por razões naturais, 
culturais, sociais, econômicas ou até mesmo acidentais, além de atentar, de 
modo especial, para a desequiparação ocorrente no mundo dos fatos entre 
os distintos grupos sociais. 

 
Para possibilitar que a igualdade material entre as pessoas seja levada a 
efeito, o Estado pode lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que 
abrangem um  número indeterminado de  indivíduos, mediante ações de 
natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais 
determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por 
um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades 
decorrentes de situações históricas particulares. BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 186 – DF. 
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Data de Julgamento: 26/04/2012. 

 

O estabelecimento das cotas raciais no país representa uma relevante conquista na luta pela 
democratização do acesso ao ensino superior, no que tange à realização da igualdade material, 
assegurando uma redistribuição das oportunidades pautada na tentativa de correspondência 
com as demandas sociais, direcionadas aos indivíduos que são constantemente alvos do racismo, 
a partir de uma perspectiva de teor antirracista. 

 

Entretanto, Santos (2016) chama a atenção para uma análise crítica desse processo, tendo em 
vista, “[...] a importância de se compreender o racismo como estrutural e estruturante nas 
relações sociais para, a partir de então, formular medidas que de fato garantam a universalização 
do acesso para além da disponibilização de vagas”. (SANTOS, 2016, p. 21) O destaque apontado 
pela referida pesquisadora nos leva a admitir que o acesso as vagas deveria ser só a primeira das 
ações, que visam a inclusão. As instituições deveriam elaborar programas permanentes para além 
da garantia de condições de acesso e se comprometerem também com ações que possibilitem a 
permanência e o êxito, uma vez que, temos o racismo como estrutural e estruturante de todas 
as relações e espaços de poder na sociedade brasileira. 

 
Colocados os aspectos gerais sobre o tema, é possível partir para a análise da experiência 
histórica na UFG.  Nesse cenário será abordado o processo histórico interno de implementação 
das cotas raciais, e em seguida serão tratados os aspectos normativos e procedimentais da 
heteroidentificação. 

 

O processo histórico de implantação das cotas na UFG
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A trajetória histórica que gestou o processo de adoção das ações afirmativas na Universidade 
Federal de Goiás, perpassa longos períodos de intensas lutas e mobilizações, cuja concretização 
envolveu importantes atores e sujeitos políticos. A primeira conquista é alcançada em 2001, 
conforme Santos: 

 
A primeira iniciativa que pode ser considerada uma ação afirmativa na UFG 
surgiu em 2001, quando foi criado o projeto Passagem do Meio: Qualificação 
de Alunos Negros de Graduação para Pesquisa Acadêmica na UFG, que esteve 
ativo até 2004. (SANTOS, 2016, p. 80) 

 

Conforme a autora em referência, a proposta do projeto Passagem do Meio visava, sobretudo, 
facilitar as condições de permanência de estudantes negros no espaço acadêmico, por meio da 
participação em pesquisas científicas, viabilizadas a partir da realização de processos seletivos, 
com o objetivo de disponibilizar bolsas como as do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC), do Programa de Educação Tutorial (PET) e do Programa de Licenciatura 

(PROLICEN), por exemplo. 
 

Além  de  sinalizar  para  a criação  de  um  núcleo  de  estudos,  que  deveria  ser  pautado em 
discussões centralizadas nas relações étnico-raciais, esse projeto conferia destaque ainda para 
“[...] a necessidade de correção das desigualdades causadas pela intersecção entre raça, gênero 
e classe, e sobre o modo como as ações afirmativas devem ser estabelecidas para o alcance desse 
objetivo”. (SANTOS, 2016, p. 82) Não obstante, o projeto foi alvo de diversas críticas atravessadas 
por concepções racistas e discriminatórias. 

 
Além de desvelar o racismo existente no espaço acadêmico e contrariar a 
ideia de democracia racial, essas atitudes indicam que a partir do momento 
em que os(as) negros(as) começam a estabelecer iniciativas para romper com 
a estrutura racista que os impede de ocupar determinados espaços, ocorrem 
reações. (SANTOS, 2016, p. 85) 

 

Embora, sendo alvo de evidentes tentativas de retaliação1, essa ação afirmativa resistiu e 
produziu relevantes resultados durante seu curto período de vigência. Nesse sentido, o Projeto 
Passagem do Meio chega ao fim no ano de 2004, período em que avançavam tanto no país 
quanto na sociedade goianiense as discussões que gestavam a possível implantação das cotas. 
(SANTOS, 2016) 

 
O cenário descrito foi potencializado pela consolidação do Movimento Negro na UFG, em 
especial, a partir do engajamento político de dois grupos fundamentais na defesa dos direitos 
dessa população: o Coletivo de Estudantes Negras/os Beatriz Nascimento (CANBENAS), instituído 
no ano de 2004, por estudantes que fizeram parte do Projeto Passagem do Meio; e o Núcleo de 
estudos Africanos e Afrodescendentes (NEAAD), formado em momento posterior também no 
ano de 2004. 

 
Ambos assumiram notoriedade no percurso de implantação efetiva do sistema de reserva de 
cotas raciais na Instituição. Cabe destacar uma relevante peculiaridade desses grupos, nos quais: 
“[...] o protagonismo feminino negro aparece como uma marca do Movimento no contexto da 
UFG”. (SANTOS, 2016, p.89) 

 

 
1“[...] se estabeleceu um “conflito de guerrilha” na universidade, com registros de comentários preconceituosos 
realizados em sala de aula por pessoas contrárias à concessão de bolsas com base em critérios étnico-raciais. 
Ocorreram também anotações racistas anônimas em cartazes e avisos ligados ao projeto”. (SANTOS, 2016. p.85)
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Em 2006, a atuação conjunta dos coletivos resultou na construção de uma proposta de ações 
intitulada Pré-Projeto de Ações Afirmativas para Estudantes e Docentes Negros (as) na UFG, 
direcionado à criação de meios de incentivos para a permanência tanto de estudantes, quanto 
de docentes negros na instituição. “Na graduação, foi prevista reserva de vagas de 20% em todos 
os cursos para estudantes negros(as), sendo considerada também a variável gênero”. (SANTOS, 
2016, p. 90) 

 
Além disso, a proposta também manifestava medidas de atenção para a questão étnico-racial, 
“[...] como a reivindicação de que fossem estabelecidas disciplinas sobre temas como as relações 
raciais, a contribuição da população negra e africana na formação brasileira e as políticas de 
ações afirmativa” (SANTOS, 2016, p. 90). 

 
Conforme Santos (2016), o projeto supracitado foi desconsiderado, sendo que em 2007 a UFG 
apresenta, no âmbito da Câmara de Graduação, uma nova proposta de ações afirmativas 
denominada UFGInclui, que objetivava abranger os estudantes oriundos da rede de ensino 
público, considerando suas pontuações no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), na 
composição da nota na primeira fase do vestibular e da garantia de uma espécie de bônus na 
segunda fase. A meta dessa nova proposta era alcançar uma quota de 12,5% do preenchimento 
das vagas por esses estudantes nos diversos cursos ofertados pela instituição. 

 
A aprovação do UFGInclui, pela Câmara de Graduação, gerou uma série de divergências quanto 
a sua aceitação, em especial, apontadas pelo Movimento Negro, dando ensejo à críticas 
contrárias e protestos populares. “A estratégia adotada pelos coletivos foi fazer a pressão 
“externa”, via manifestações e denúncias, e interna,  via inserção de seus integrantes nas 
instâncias burocráticas da universidade”. (SANTOS, 2016, p. 92) 

 
A autora também ressalta que em meio a esse cenário outro projeto foi proposto, agora 
protagonizado pelos movimentos sociais, e contando com ampla participação da comunidade 
acadêmica. Chamado Proposta de Criação de Ação Afirmativa para estudantes oriundos de Escola 
Pública, Negros(as), Indígenas e Negros Quilombolas na Universidade Federal de Goiás. 

 
Quanto ao acesso, esse novo documento estabelecia um percentual de 20% de cotas para 
estudantes negros e outros 20% para alunos oriundos da rede pública. Estava previsto também 
duas vagas a mais para quilombolas e indígenas, a depender da procura. A proposta não 
restringia-se somente ao ingresso do estudante, mas dispunha também de medidas de 
permanência estudantil na universidade. (SANTOS, 2016) 

 
Em 2008, segundo Santos (2016), o UFGInclui foi por fim aprovado, com adaptações tendo em 
vista, as pautas dos movimentos estudantis. Ficou definida a destinação de reserva de 10% de 
vagas do processo seletivo para candidatos negros, considerando assim a condição étnico-racial, 
como quesito iminente de discriminação racial. Nas palavras da autora: 

 
Foram reservadas 10% das vagas para estudantes auto-declarados(as) 
negros(as), passíveis de sofrer discriminação racial, com previsão de 
reavaliação em 2009, após análise da repercussão da meta estabelecida. 
Dessa forma, as vagas para negros(as) ficaram atreladas ao critério de ter 
estudado em escola pública nos dois últimos anos do ensino fundamental e 
três anos do ensino médio. (SANTOS, 2016, p. 93-94)
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Com a aprovação da Lei Federal n.º 12.711 no ano de 2012 as cotas foram de fato consolidadas 
em esfera nacional, assegurando a destinação de 50% das vagas nas universidades federais e 
em instituições federais de ensino técnico de nível médio, para estudantes provenientes de 
escolas públicas, ressalte-se que o quesito racial passa a ser contemplado dentro dessa 
porcentagem, sendo que, cada instituição, deve levar em consideração a correspondência com 
a proporção de pessoas negras – pretos e pardos – que residem na respectiva região do país em 
que a instituição se encontra. (BRASIL, 2012) 

 
De modo complementar, o Ministério da Educação, tendo por atribuição a previsão do art. 9º 
do Decreto 7.824, por meio da Portaria normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, dispôs 
especificamente sobre os quesitos necessários para a implementação do decreto referido, não 
se restringido às proposições étnicas, mas abarcando também questões socioeconômicas 
familiares já inclusas na reserva de 50% das vagas nos vestibulares das instituições federais. 

 
Nesse contexto, é necessário ressaltar os apontamentos de Santos (2020) no que se refere ainda, 
a existência de fragilidades quanto a efetividade das políticas ações de afirmativas, em especial, 
a política de cotas étnico-raciais, para a transformação social, no cenário estrutural evidenciado 
na UFG.   Um dos principais argumentos trabalhados pela autora, a luz das contribuições teóricas 
de Sueli Carneiro, aponta que há uma estratégia por parte da elite brasileira de reviver a velha 
democracia racial com novas roupagens, o que lhe garante um status de neodemocracia racial, 
“[...] que atende a pelo menos dois interesses: o primeiro, de ordem política, visa ao apagamento 
dos conflitos raciais; e o segundo, de ordem econômica, vê no surgimento de uma classe média 
negra um novo nicho de mercado”. (SANTOS, 2020, p.56) 

 
Ainda segundo a autora, a gestão das universidades se concentra nas mãos de um grupo 
hegemônico de intelectuais, integrado em sua maioria por pessoas brancas, que são os 
responsáveis por gerir as políticas de ações afirmativas. Essa questão resulta na dificuldade de 
combate  ao  racismo  institucional  e  em  um  barreira  para que  o  Movimento  Negro  tenha 
participação efetiva na condução das políticas que ele mesmo reivindicou. 

 
Se  tomarmos mais  uma  vez  o  caso  da  UFG  como  exemplo, temos que 
reconhecer que houve não apenas uma provocação do Movimento Negro 
para que a Universidade implementasse ações afirmativas, mas uma 
construção coletiva de propostas concretas de inclusão que foram 
apresentadas à instituição e que, em um primeiro momento, foram 
completamente ignoradas. (SANTOS, 2020, p. 60) 

 

Isso revela a constante tentativa de mitigar os desdobramentos da luta antirracista, retirando o 
controle da ações afirmativas de seus sujeitos de direito, assim, “[...] o que ocorre na UFG é um 
reflexo do que Carneiro (2018) define como neodemocracia racial, e que essa situação consegue 
se sustentar pela manutenção do racismo estrutural”. (SANTOS, 2020, p. 61) 

 
Em 2013, as cotas foram implantadas de forma efetiva no vestibular da UFG, momento a partir 
do qual o UFGInclui passou a destinar-se exclusivamente a quilombolas, indígenas e surdos. Na 
sequência serão apresentados os aspectos normativos e procedimentais adotados pela UFG, 
mediante a nomeação de bancas de heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros. 

 

Aspectos normativos e procedimentais das comissões de heteroidentificação
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Em agosto de 2016, a Instituição edita a Orientação Normativa nº 3, que dispõe de regras em 
matéria para aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros em 
concursos públicos2, e que também é utilizada como parâmetro pelas comissões nos cursos de 
graduação. O documento tem por finalidade concretizar o acesso e impedir que tais vagas sejam 
usurpadas contrariando as condições abarcadas pela legislação, desse modo, em seu texto a 
Orientação  Normativa  dispõe: “§1º  As  formas  e  critérios  de  verificação  da  veracidade  da 
autodeclaração deverão considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais 
serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato”. (BRASIL, 2016, art. 2º, § 1º) 

 
Neste sentido, para ampliar o alcance e contribuir no processo de ingresso aos cursos de 
graduação da instituição, a UFG criou, com a Resolução do Conselho Universitário n. 32/2017, 
as Comissões de Escolaridade, de Acessibilidade, de Análise da Realidade Socioeconômica e de 
Verificação da Autodeclaração, esta última a encarregada dos procedimentos de fiscalização da 
eficácia da política de cotas, sobretudo, no ato de matrícula dos candidatos, conforme dispõe o 
documento: 

 
Art. 4° A Comissão de Verificação da Autodeclaração de Preto e Pardo será 
coordenada pela Coordenadoria de Ações Afirmativas - CAAF e terá como 
atribuições: sua organização interna; capacitação de seus membros; 
recebimento, análise de documentos e verificação dos critérios exigidos para 
ingresso nos cursos de graduação da UFG em vagas reservadas/criadas para 
candidatos autodeclarados Preto e Pardo. (CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Resolução Conselho Universitário n. º 
32, 10 de novembro de 2017) 

 
No ano de 2018 entra em vigor a Portaria Normativa n° 4, de 6 de abril que passa a dispor sobre 
o procedimento de heteroidentificação, isto é, de avaliação da veracidade da autodeclaração por 
meio de uma verificação fenotípica dos candidatos cotistas autodeclarados negros em concursos 
públicos de âmbito federal. 

 
É a partir das diretrizes e formalidades gerais, estabelecidas pela nova portaria, que o ingresso 
de estudantes negros pelas cotas raciais, nas universidades federais, então passa a ser 
conduzido. Assim, no momento da matrícula os candidatos são submetidos a 
heteroidentificação, regulada pela Portaria Normativa n° 1049, de 25 de fevereiro de 2019, que 
assegura em seu art. 2° a observância de princípios e diretrizes ao longo do processo, tais como; 
a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa, a padronização e a igualdade 
de tratamento e o dever de autotutela da legalidade pela administração pública. 

 
Já o art. 5º desse documento dispõe sobre o critério pelo qual a condição racial dos candidatos 
é avaliada: “A heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para a aferição 
da condição declarada pelo(a) candidato(a), salvo candidatos(as) do Programa UFGInclui”. O 
procedimento propriamente dito realizado na etapa de heteroidentificação deve atender as 
formalidades prescritas no art. 6° da portaria referida, conforme o respectivo rito: 

 
 
 
 
 

2 As ações afirmativas voltadas para a tentativa de ressarcimento da dívida histórica do Brasil com povos 
marginalizados, em especial os negros, não se restringem à Lei nº 12.711. Em 2014, o objetivo de viabilizar a inserção 
de reservas de vagas também nos concursos públicos federais, e não mais apenas em instituições de curso superior, 
ganhou corpo com a Lei 12.990, a partir da qual destina-se 20% vagas do total para candidatos negros. (BRASIL, 2014)
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Art. 6º O procedimento de heteroidentificação da UFG é constituído dos 
seguintes momentos: 

 
I – acolhimento do(a) candidato(a) com a solicitação de apresentação de 
documento oficial de identificação com foto, conforme exigência contida no 
edital da UFG; 

 
II – apresentação dos(as) membros da Comissão de Heteroidentificação; 

 
III – comunicação ao(à) candidato(a) sobre as formas utilizadas de registro da 
entrevista e filmagem; 

 
IV – assinatura da Autodeclaração; 

 
V – formulação de perguntas padronizadas para todos(as) os(as) 
candidatos(as) que se autodeclararem negros (pretos ou pardos), sendo estas 
previamente definidas pelas Comissões de Heteroidentificação da UFG; 

 
VI – orientação do(a) candidato(a) sobre os demais procedimentos quanto à 
tramitação do processo; 

 
VII – parecer da comissão, devidamente justificado, quanto ao seu 
deferimento ou indeferimento. 

 

Em consonância com as disposições normativas supracitadas, e com o roteiro de entrevista do 
Sistema de Seleção Unificada (SISU) da UFG 2020, a metodologia de abordagem adotada na 
aferição da condição racial dos cotistas autodeclarados negros (pardos ou pretos), consiste 
inicialmente em um momento reservado à recepção dos candidatos, cuja realização está sob a 
responsabilidade  da Coordenadoria  de Ações Afirmativas (CAAF/UFG),  servidores públicos, 
estudantes, grupos de estudos e pesquisas e do movimento social negro. 

 
Após este momento inicial, o candidato é encaminhado para a sala na qual estará posicionada a 
banca  de heteroidentificação.  Há então uma  breve apresentação  dos cinco componentes, 
seguida do repasse de informações sobre os procedimentos adotados nessa etapa de aferição - 
ocasião na qual o candidato é instruído sobre a filmagem da entrevista e tem sua permissão 
solicitada -, em caso de resposta negativa deverá assinar um termo de recusa, que acarretará 
em sua eliminação do processo. 

 
Com a permissão concedida, o processo continua em andamento. Com a câmera ligada, o 
candidato deve informar seu nome completo e os membros da banca instruem sobre restrições 
quanto ao uso de dispositivos eletrônicos, que deverão ser mantidos desligados. Também são 
passadas informações quanto as futuras utilizações do vídeo – como defesa do próprio candidato, 
se for necessário, ou se requerido pela justiça ou órgãos de controle –, em seguida a 
autodeclaração e o documento com foto são solicitados. A assinatura da autodeclaração deve 
ser feita de acordo com o seu documento de identificação e na presença da banca. Enquanto 
isso, um membro avalia a correspondência da assinatura com o documento, e depois repassa 
para que outro faça a inserção do CPF no sistema e no formulário de controle das aferições. 

 
Seguindo a resposta assinalada pelo candidato, um membro da banca o pergunta se ele confirma 
a condição racial informada em sua autodeclaração. Após a resposta, o encerramento  da
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entrevista é informado e é solicitado ao concorrente que espere para ser direcionado à próxima 
estação. A câmera é desligada. 

 
Após esses trâmites, a banca possui um tempo para dialogar e deliberar sobre a aferição da 
condição racial do candidato autodeclarado negro. A decisão final se dá pela maioria simples dos 
posicionamentos dos membros da banca. É responsabilidade da banca redigir a respectiva 
justificativa pela decisão do indeferimento. O candidato que teve a sua autodeclaração 
indeferida poderá recorrer solicitando a aferição da sua condição racial por uma segunda banca. 

 
É preciso enfatizar que, a realização das bancas de heteroidentificação para a verificação da 
autodeclaração, cumpre uma função de fundamental importância ao contribuir para a garantia 
de lisura, coibir abusos e impedir fraudes no acesso as vagas destinadas ao grupo negro na 
universidade, possibilitando assim que as cotas sejam usufruídas por seus reais sujeitos de 
direito. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Essa etapa do trabalho de iniciação cientifica priorizou a análise do processo de implementação 
das cotas raciais na Universidade Federal de Goiás, nesse percurso foram abordados aspectos 
históricos e jurídicos, de notória relevância. A partir da revisão bibliográfica, sobretudo, em 
produções teóricas da autora Mariza Fernandes dos Santos, foi possível esmiuçar a trajetória 
histórica, ressaltou-se também o posicionamento ativo do Movimento Negro e sua respectiva 
contribuição para a adoção de ações afirmativas direcionadas ao grupo negro. O estudo do 
conjunto de legislações gerais e normativas internas a UFG possibilitou sinalizar os desafios e as 
conquistas. 

 
Além disso, foram apresentados os aspectos normativos e procedimentais que orientam a fase 
de heteroidentificação na UFG. Momento esse que reveste-se de importância ao contribuir para 
a garantia de eficácia da Lei 12.711/11, tendo em vista, a avaliação do perfil dos ingressantes na 
universidade  pelo  sistema de  reserva  de cotas raciais.  Nesse sentido, o detalhamento do 
processo de heteroidentificação fez-se necessário, uma vez que, tendo se demonstrado um 
relevante avanço jurídico, diz respeito a garantia de maior rigor na fiscalização da referida lei e 
ao compromisso com a finalidade social, qual seja, a inclusão dos negros, sobretudo, no ensino 
superior. 

 
Desse modo, as reflexões aqui colocadas fazem referência a experiência de adoção das cotas 
raciais na UFG e aos avanços garantidos pela implementação de bancas de verificação de 
candidatos autodeclarados negros como uma tentativa de garantir as reivindicações do 
Movimento Negro  atuante na instituição, quando combate as possibilidades de fraudes e 
garante que o público alvo tenha acesso a referida política. 
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RESUMO 
 

O presente artigo foi elaborado com o propósito de apresentar a espécie da usucapião especial 
familiar e a necessidade de alteração do texto normativo que a rege, o artigo 1.240-A, do Código 
Civil Brasileiro, bem como a criação de uma nova norma que abranja também os imóveis rurais. 
Através de pesquisas em doutrinas, legislações e jurisprudências foi possível perceber que o 
instituto em questão, ao passo que é parabenizado por muitos juristas e autores por ser uma 
importante ferramenta para a garantia do direito à moradia, sofre grandes críticas ao fazer 
renascer a discussão em torno da culpa pelo abandono familiar e pelo desamparo às famílias do 
perímetro rural. Posto isso, é clarividente a necessidade da elaboração de um texto normativo 
que corrija tais erros e ampare a população a qual a modalidade de usucapião foi destinada a 
atender, de modo que o Estado cumpra seu dever de garantir o direito à moradia e dê amparo 
àqueles em situação de fragilidade econômica. Para tanto, foi utilizado o método dedutivo, 
histórico, dialético, com uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, com respaldo em doutrinas, em 
especial a literatura de Silvio de Salvo Venosa, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona, além 
da legislação e jurisprudências. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito à moradia; Usucapião; Imóvel urbano e rural; Abandono; Culpa. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Uma das formas de aquisição da propriedade imobiliária no Brasil é a usucapião especial familiar, 
modalidade esta que surgiu através do Programa Minha Casa Minha Vida e visa auxiliar pessoas 
em situação de vulnerabilidade econômica. O instituto foi inserido no Código Civil, e atualmente  
encontra-se  como  matéria do  artigo  1.240-A,  entretanto,  tem  sido  objeto de grandes 
críticas no ambiente jurídico devido ao fato de reascender a discussão já superada da culpa pelo 
abandono familiar e ao desamparo às famílias da área rural como empecilhos ao pleno exercício 
do direito à moradia. Assim sendo, é indiscutível que o texto normativo que rege a matéria 
necessita ser alterado, a fim de que possa ser verdadeiramente útil e eficaz no combate à 
desigualdade econômica e no amparo às famílias abandonadas. 

 

O artigo é divido em três tópicos para melhor esmiuçar a matéria, sendo que no primeiro são 
discutidas as formas de aquisição da propriedade imobiliária o Brasil, com ênfase na usucapião 
de bens imóveis; no segundo é apresentada a modalidade da usucapião especial familiar; e no 
terceiro são trazidas as discussões que permeiam o instituto bem como a necessidade da 
alteração do texto da lei. Por fim, o artigo faz uma proposta de alteração da legislação que rege 
a espécie a fim de sanar os problemas ora apresentados. O presente trabalho foi elaborado com 
base em  pesquisas  bibliográficas,  qualitativas  e  com  respaldo  em  doutrinas,  legislações  e 
jurisprudências, utilizando-se o método dedutivo. 

 

FORMAS DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA NO BRASIL 
 

A propriedade é um direito exclusivo, absoluto e pleno, tutelado pelo ordenamento como direito 
real, sendo dado ao proprietário o poder de usar, gozar e dispor desta na medida de sua vontade; 
porém, desde que respeitando os interesses sociais. Como direito fundamental, está garantida 
pela própria Constituição Federal em seu artigo 5°, inciso XXII, bem como a necessidade de que 
cumpra sua função social, inciso XXIII. Tal qualidade, que  deve  estar presente no gozo da 
propriedade, postula ser necessário o seu uso de forma útil e para o bem
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comum, visto que uma propriedade improdutiva se mostra como um desperdício, senão 
prejuízo, à toda população que carece de um meio de subsistência. 

 

Portanto, aquele que dispõe da vontade e cumpre os requisitos necessários, pode adquirir a 
propriedade por diversas formas. Em se tratando de bens móveis, a grande maioria é feita pela 
tradição, entretanto, ainda pode fazê-la por outros meios, originários e derivados, que somam 
a ocupação, achado de tesouro, descoberta, usucapião, especificação, sucessão, acessão, 
confusão, comistão e adjunção. Já em relação aos bens imóveis, a grande parte das aquisições 
é feita de forma derivada, mediante transcrição, por meio de registro, e por sucessão; mas se a 
aquisição for realizada de forma originária poderá ser por acessão natural ou usucapião, sendo 
esta última aqui trabalhada. 

 
Deste modo,  um dos grandes institutos do Direito é  o do usucapião, forma de aquisição 
originária da propriedade móvel e imóvel que demanda uma posse mansa e pacífica do bem, 
por determinado lapso de tempo e cumulada com a inércia do proprietário. Além disso, existem 
certos requisitos para que o usucapião seja constituído: uma coisa hábil, o bem não pode estar 
fora de comércio e nem ser público; a boa-fé; o justo título, em alguns dos casos; a posse, que 
deve ser sem a oposição do proprietário, ou seja, mansa, não clandestina e nem precária; o lapso 
temporal, já que a posse também deve se dar de forma ininterrupta; e a sentença judicial, pois 
somente através dela a propriedade será efetivamente adquirida. 

 
A usucapião de bens imóveis tem por objetivo a regularização fundiária, e está embasada nos 
direitos fundamentais de moradia, erradicação da pobreza, concretização da função social da 
propriedade e redução do déficit habitacional. Este direito, todavia, não pode ser alegado em 
algumas situações, como quando encontra-se vigente alguma condição suspensiva, por impedir 
a aquisição de direitos até o cumprimento do evento futuro incerto. Também, não é possível 
fazê-lo durante ação de evicção, com a citação pessoal do devedor, com o ato judicial que 
constitui o devedor em mora, com protesto, ou com a apresentação do título de crédito no juízo 
do inventário ou em concurso de credores. 

 
A usucapião possui diversas espécies que buscam contemplar todas as situações as quais esta 
deve ser cabida, de forma que requisitos justos sejam aplicados para cada tipo de caso e garanta 
os direitos fundamentais do indivíduo. Cumpre ressaltar a necessidade de posse mansa, pacífica 
e contínua a todas as modalidades do instituto, visto serem requisitos gerais para alegação do 
direito. Assim sendo, tem-se que a usucapião de imóveis pode ser: 

 
         Usucapião ordinária: consta nos artigos 1.242 e 1.379, parágrafo único do Código Civil; 

demanda boa-fé, justo título e posse contínua por 10 anos; 
 

 Usucapião ordinária especial: matéria do artigo 1.242, parágrafo único do CC; quando 
em área urbana, são requisitos a finalidade habitacional, boa-fé, o justo título, e 5 anos 
de posse ininterrupta, e em área rural, além destes, a exploração econômica do imóvel 
por meio de atividade laboral extrativista, pecuária ou agrícola. Nesta espécie não há 
especificação quanto ao limite da área do imóvel; 

 
 Usucapião extraordinária: regida pelo artigo 1.238 do CC, necessita apenas da posse 

mansa e pacífica por 15 anos ininterruptos do imóvel, não sendo requisitos a boa-fé ou 
justo título;
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         Usucapião extraordinária especial: tendo por fundamento o parágrafo único do artigo 
1.238 do CC, esta modalidade demanda a posse mansa e pacífica do imóvel urbano para 
fins de moradia, ou rural para exploração econômica, pelo prazo de 10 anos, não 
havendo limite de área nem necessidade de boa-fé ou justo título; 

 
 Usucapião especial urbana: matéria do artigo 183 da CF e do 1.240 do CC, não exige boa- 

fé ou justo título, todavia, não pode o imóvel urbano passar de 250m2, bem como o 
possuidor ser titular de outro imóvel urbano ou rural, devendo este exercer a posse 
ininterrupta por 5 anos sobre o imóvel; 

 
 Usucapião especial rural: matéria do artigo 183 da CF e do 1.240 do CC, não exige boa- 

fé ou justo título, todavia, não pode o imóvel rural ser maior de 50 ha, bem como o 
possuidor ser titular de outro imóvel urbano ou rural, devendo este exercer a posse 
ininterrupta por 5 anos sobre o imóvel; 

 
 Usucapião especial coletiva: prevista no artigo 1.228, § 4°, do CC e na Lei n° 6.969/81, a 

modalidade busca amparar grupos em situação de fragilidade econômica dentro da área 
urbana, as chamadas ocupações urbanas, e demanda uma área maior que 250 m2, 
ocupada em compôs se por população de baixa renda, sem possibilidade de 
identificação da área tomada por cada um, por um período ininterrupto de 5 anos, desde 
que não sejam proprietários de outros imóveis urbanos ou rurais; 

 
 Usucapião especial familiar: conteúdo do artigo 1.240-A do CC, a modalidade demanda 

a ocupação por 2 anos ininterruptos e sem oposição, de forma exclusiva, de imóvel 
urbano de até 250 m2, em copropriedade com ex-cônjuge ou ex-companheiro que 
abandonou o lar, utilizando para sua moradia e de sua família, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

 
 Usucapião indígena: tendo por fundamento o Estatuto do Índio, Lei n° 6.001/73, tem 

por requisitos a ocupação por indígena, integrado ou não, pelo período de 10 anos 
consecutivos, de terra inferior a 50 ha em área rural, desde que não sejam terras da 
União, reservas contidas nesta Lei ou sejam de propriedade de grupo tribal; 

 

Portanto, o ordenamento defende o direito à moradia e dignidade de vida dos cidadãos ao 
assegurar a incidência do instituto da usucapião de forma ampla, usando suas prerrogativas 
como forma de atender ao interesse social. Todavia, é precipitado dizer que o faz com precisão, 
visto que muitos de seus institutos possuem textos falhos, os quais permitem diversas inter- 
pretações e aplicações, bem como, ao mesmo tempo, limitam as possibilidades de alegação do 
próprio direito, mesmo diante de situações em que este seria medida de justiça. Fato este 
perceptível  na  usucapião  especial  familiar,  a qual  tem  sido  objeto de diversas  críticas  da 
comunidade acadêmica e jurídica e merece especial atenção. 

 

A USUCAPIÃO ESPECIAL FAMILIAR 
 

O artigo 1240-A, que introduz o instituto da usucapião familiar, nasce no ano de 2010, por meio 
de uma emenda à uma Medida Provisória, o advento da Lei n° 12.424/2011, que alterou o 
Programa Minha Casa Minha Vida, e posteriormente foi incorporada pelo Código Civil. Ela tem 
como fundamentação a Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso XXII, o qual declara ser um 
direito fundamental da pessoa o acesso à moradia. Portanto, dispõe o artigo 1.240-A:
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Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem 
oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² 
(duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex- 
cônjuge  ou  ex-companheiro  que  abandonou o  lar,  utilizando-o  para  sua 
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não 
seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (Incluído pela Lei nº 12.424, 
de 2011) 

 
§ 1º O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor 
mais de uma vez. (BRASIL, 2002) 

 

O dispositivo possuía um §2°, o qual tinha como matéria a isenção de taxas e contribuições para 
o Estado caso o requerente fosse considerado hipossuficiente e foi vetado pelo legislador. 
Mesmo sendo vetado, o parágrafo deixa transparecer o intuito da norma de tutelar os direitos 
das pessoas de baixa renda, já que, segundo este, tais pessoas encontram diversas dificuldades 
na manutenção do lar sem o companheiro. Transparece o caráter garantidor do artigo, também, 
se observado o limite da área a ser usucapida, seja de no máximo 250m², que é 
significantemente pequena. 

 

Assim, para a configuração da usucapião especial familiar é necessário que a parte interessada 
cumpra com os requisitos de: I) a posse ininterrupta por 02 (dois) anos; II) inexistência de 
oposição; III) exclusividade; IV) imóvel urbano de até 250m² (duzentos e cinquenta metros 
quadrados); V) propriedade dividida com ex-cônjuge ou ex-companheiro; VI) abandono de lar; 
VII) utilização para moradia sua ou de sua família; e VIII) não ser proprietário de outro imóvel 
urbano ou rural. 

 
O prazo de prescrição aquisitiva de 2 anos figura como o menor lapso temporal entre as 
modalidades  de usucapião,  formalizando uma tendência a maior rapidez  nas  tomadas  de 
decisões. Muitos autores defendem que este período é o tempo para que as partes definam se 
o relacionamento deve perdurar, bem como é um período de indecisão acerca da partilha dos 
bens. Desse modo, é indevido considerar que o período de indecisão é, em fato, abandono da 
posse sem que este parta de um ato voluntário dirigido ao fim. 

 

A inexistência de oposição decorre de um dos principais requisitos para adquirir o direito a 
usucapião, a posse mansa e pacífica e à inércia do dono, visto que aquele que pretende alegar 
o direito não pode ter encontrado oposição do proprietário, mesmo que nesta modalidade o 
próprio usucapindo seja um coproprietário. A exclusividade, por sua vez, é o exercício da posse 
somente por aquela pessoa que pretende usucapir o bem imóvel, ou seja, da que permaneceu 
no bem após o abandono do ex-cônjuge ou ex-companheiro. 

 

Outro requisito é a área do imóvel urbano, que não pode ser superior a 250m2, espaço que o 
legislador entendeu ser o que uma família de baixa renda poderia obter e manter, visto serem 
esses os cidadãos destinados a usufruírem do direito. Entretanto, a redação da norma legal, o 
artigo 1.240- A, ao delimitar as propriedades que podem ser objeto de usucapião familiar, 
estipulou apenas o limite de área, não observando o valor do imóvel, que em muitos lugares 
pode ser bastante elevado devido à valorização do local onde o mesmo se encontra, ainda que 
sendo uma pequena propriedade. 

 

Mais uma regra para ter direito à usucapião é que a propriedade seja dividida com ex-cônjuge 
ou ex-companheiro, aqui entende-se que um casal estabeleceu um relacionamento, constituiu
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a família e adquiriu a propriedade, porém, um dos integrantes abandonou o lar e os membros 
da família, deixando-os em situação precária. O texto não faz qualquer menção aos integrantes 
do relacionamento que faça inferir ser um casal heteronormativo, assim, o instituto pode ser 
alegado, também, por consortes homoafetivos, pois compreende todas as formas de família. 

 

O abandono do lar, por sua vez, não é somente o abandono afetivo, mas também o material, 
visto que o direito é um benefício a famílias em situação de instabilidade financeira, que 
encontram dificuldades materiais para se manterem em seus imóveis. Acerca do assunto, 
diversas questões já foram matéria de jurisprudências e entendimentos, pois o termo, como é 
trazido pela norma que fundamenta o instituto, o artigo 1.240-A, é bastante vago. 

 
Isto posto, em hipóteses em que a pessoa deixa o lar por motivos de violência contra ela e/ou 
seus dependentes, esta não o abandonou, mas fugiu das dependências para proteção, não 
podendo, assim, ser considerado que o requisito do abandono foi cumprido. Bem como na 
hipótese da pessoa sair do lar e levar os dependentes, deixando, de fato, apenas o ex-cônjuge 
ou ex-companheiro, o qual possui recursos para se manter, não caracteriza desamparo e com 
isso o abandono não é concretizado. É necessário, para que seja caracterizado o abandono, 
analisar o elemento subjetivo da vontade daquele que se retirou do lar, que deve ser de evasão 
dolosa de modo que a família esteja em total desamparo. 

 

A utilização do imóvel para moradia daquele que pleiteia pelo direito ou de sua família remete 
ao fato de que o instituto foi criado para a proteção ao direito de moradia, assim sendo, é este 
o objetivo, também, desta modalidade, e ainda mais, já que aqui tratam-se de famílias pobres, 
no sentido jurídico do termo. Desta forma, se a pessoa não necessita do imóvel para residir, não 
cabe considerá-la em situação de necessidade básica em caráter de urgência para fazer jus ao 
direito. Neste mesmo sentido logra o último requisito, não ser proprietário de outro imóvel 
urbano ou rural; a pessoa que possui outro imóvel, não se enquadraria no quadro da população 
que necessita urgentemente do bem para viver. 

 
Nesta modalidade, é possível cumular o pedido de divórcio, por ter como fundamento o direito 
de família, com o de usucapião. Consequentemente, muitos autores defendem que a matéria é 
de competência das Varas de Família, tendo também como argumento o fato de que para que 
a espécie seja aplicada é necessário que a relação conjugal seja reconhecida, bem como a 
separação desta. Todavia, como a norma que elucida o direito não especifica a questão, o 
procedimento ordinário deve ser o adotado para tratar a matéria. Nas ações de usucapião 
familiar, não é necessário que a Fazenda Pública da União, Estados e Municípios se manifeste, 
bem como não é devida a citação dos confinantes ou eventuais interessados no imóvel. 

 
Posto isso, verifica-se que para que seja possível pleitear pelo direito o regime de separação de 
bens não pode ser o de separação total, vez que neste não há comunicabilidade entre os bens 
do casal, não sendo o patrimônio de ambas as partes. Outro ponto é que o divórcio não é 
requisito para a aquisição do direito, pois o momento da separação de fato serve como marco 
inicial para a contagem do prazo, visto que caracteriza o abandono do lar por um dos cônjuges. 
Portanto, resta claro que o instituto da usucapião especial familiar é de grande proveito para a 
sociedade, vez que se mostra como uma ferramenta garantidora do direito à moradia e da 
proteção à parte teoricamente mais frágil da relação familiar. Entretanto, não restam dúvidas 
de que a modalidade ainda possui diversas falhas, as quais têm sido alvo de duras críticas, 
gerando, assim, a necessidade da resolução de tais problemáticas para uma melhor aplicação 
do direito.
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A NECESSIDADE DE UMA REFORMA LEGISLATIVA 

 
A norma que rege a matéria da usucapião familiar, apesar de bastante elogiada por sua intenção, 
também sofre duras críticas devido à sua amplitude de interpretação e aplicação. O texto legal, 
defeituoso como se mostra, causa uma instabilidade jurídica que prejudica tanto o jurista quanto 
a população que definitivamente necessita do direito. 

 

Posto isto, a primeira crítica à norma, e até mesmo à própria instituição da usucapião especial 
familiar, consta no fato de que para que o juiz a reconheça e declare, a parte deve provar que 
seu ex-cônjuge ou ex-companheiro abandonou o imóvel por um período de dois anos ou 
superior. Situação que mostra-se delicada, pois remete a uma discussão do direito de família, 
em  especial  do  divórcio,  que  já fora superada,  mas  que  é  renascida  agora,  a  culpa  pela 
separação. 

 

Constava expressamente no Código Civil que a parte interessada no divórcio deveria apresentar 
os motivos pelo qual desejava pôr fim ao relacionamento com o cônjuge ou companheiro. 
Contudo, a Constituição Federal, no art. 226, § 6°, que em 2010 teve sua redação alterada pela 
emenda constitucional n° 66, decidiu não ser mais necessária a prévia separação nem que se 
discutisse a culpa, sendo assim, a redação ficou reduzida a: “§6° O casamento civil pode ser 
dissolvido pelo divórcio.”. Portanto, como trata-se de norma constitucional incidente sobre uma 
infra constitucional, esta última deve obedecer os ditames da primeira, por isso, é a CF que dita 
a regra para a separação, ou seja, não é mais necessário que o ex-cônjuge prove a culpa do outro 
dentro do divórcio. 

 

Por outro lado, diante da usucapião especial familiar, o cônjuge ainda deve provar o abandono 
para poder alegar o direito, trazendo à tona uma questão que deveria ter sido superada desde 
então, mas que persiste nesta modalidade. Destarte, a matéria é agravada pelo fato de que 
quando o processo de divórcio tramita na vara da família, o mesmo está sob segredo de justiça, 
enquanto que na vara cível, não há o benefício. Consequentemente, a parte, que pode ser 
considerada como  já estando  em uma situação vulnerável  socialmente,  também em  uma 
condição de vulnerabilidade moral por ter sua intimidade exposta à toda a sociedade. 

 

Como modo de tutelar esta questão a V Jornada de Direito Civil aprovou um enunciado que trata 
do assunto, o 499, de redação: 

 
A aquisição da propriedade na modalidade de usucapião prevista no art. 
1.240-A do Código Civil só pode ocorrer em virtude de implemento de seus 
pressupostos anteriormente ao divórcio. O requisito “abandono do lar” deve 
ser interpretado de maneira cautelosa, mediante a verificação de que o 
afastamento do lar conjugal representa descumprimento simultâneo de 
outros deveres conjugais, tais como assistência material e sustento do lar, 
onerando desigualmente aquele que se manteve na residência familiar e que 
se responsabiliza unilateralmente pelas despesas oriundas da manutenção da 
família e do próprio  imóvel, o que justifica a  perda da  propriedade e a 
alteração do regime de bens quanto ao imóvel objeto de usucapião. (BRASIL, 
2012, on-line) 

 

Nota-se que o legislador deixou a redação do artigo bastante interligada com o entendimento 
sobre o fim do casamento civil, sendo que o abandono seria caracterizado apenas se o parceiro 
deixasse o lar antes do divórcio. Este entendimento limitava a aplicação da lei e parte importante
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da eficácia que era esperada da norma, tanto é que o enunciado foi revogado por outro, o 595, 
da VII Jornada de Direito Civil, o qual delimita que a concepção de abandono deve se pautar no 
abandono voluntário da posse do imóvel, bem como na ausência da tutela da família, 
formulando, assim, que a culpa pelo fim do relacionamento não deve ser averiguada. 

 

O Enunciado implica o que a norma intrinsecamente define, mas não havia deixado claro, que 
há uma preocupação com a parte insuficiente da família, e que o objetivo da lei é proporcionar 
que o cônjuge ou companheiro abandonado juntamente com os filhos, como o é nos casos mais 
comuns, sejam minimamente afetados, e seus danos amenizados. Assim elucida boa parte da 
jurisprudência, como a do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR. ABANDONO DE LAR. NÃO 
OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
CRITÉ- RIO LEGAL. 1 - Não se pode  cogitar de  abandono de  lar quando 
existente nos autos elementos de prova de violência doméstica. 2 - Sem conta 
que a “ratio legis” do art. 1240-A do Código Civil é a tutela da dignidade da 
pessoa humana, de modo a conferir àquele que permanece no lar o direito de 
aquisição da propriedade exclusiva do imóvel por intermédio da usucapião 
familiar. 3 - Assim, a  expressão abandono de lar, a que se refere esse 
dispositivo  legal,  possui  uma  abrangência mais  ampla,  compreendendo 
ausência da tutela familiar. 4 - Verificado, pois, que a parte ré deixou o lar 
acompanhada de seu filho, também por este motivo fica afastada a hipótese 
de abandono de lar, tornando-se inadmissível a acolhida da pretensão 
aquisitiva por intermédio da usucapião familiar. 5 - À falta de um critério 
pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência acerca da atribuição do 
valor da causa na ação de usucapião, afigura-se razoável admitir o que foi 
atribuído na petição inicial, sobretudo quando a análise da matéria é feita 
somente na sentença, reduzindo as hipóteses de estabelecimento do 
contraditório. 6 - Fixados os honorários advocatícios em observância ao 
disposto no Código de Processo Civil, e no percentual mínimo, não há falar em 
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso de 
apelação conhecido e parcialmente provido. 

 
(TJGO, Apelação (CPC) 5089991-24.2017.8.09.0051, Rel. ROMÉRIO DO 
CARMO  CORDEIRO,  3ª  Câmara  Cível,  julgado  em  09/08/2019,  DJe  de 
09/08/2019) (TJ-GO, 2019, on-line). (Grifo nosso) 

 

Neste caso, em específico, Romério do Carmo Cordeiro, em seu relatório, colocou que o marido 
agredia sua esposa e, como modo de cessar a agressão, a mesma deixou o lar levando seu filho, 
que também foi agredido pelo pai. Passado o tempo previsto para a usucapião, o ex-cônjuge 
protocolou uma ação pedindo que o juiz  declarasse a usucapião do imóvel. Em  resposta, 
entendeu-se que, de acordo com o Enunciado 595, que foi suscitado pelo autor, este estava 
enganado,  pois  sua  esposa havia deixado  o lar,  de  fato,  mas  não havia  abandonado  sua 
responsabilidade com a família, visto ter levado o filho consigo. Descaracterizado o requisito 
abandono, o autor não poderia usucapir o imóvel. 

 
Dessa forma, entende-se que é possível que ocorra o abandono de fato do lar, que o cônjuge 
não more mais na casa, mas que não ocorra o abandono real, pois a parte continua cumprindo 
com a tutela da família. Assim sendo, existe a impossibilidade da aplicação da norma, já que não 
há o cumprimento de um dos requisitos necessários, o ônus desproporcional com a parte que 
foi deixada. Visto isso, diz o ministro do STF, Edson Fachin (2011):
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Quanto à abrangência do termo “abandono de lar”, verifica-se que não se 
trata da simples saída do lar, mesmo porque hoje até mesmo o dever de vida 
comum não se confunde com coabitação, restando relativizado pelo 
eudemonismo e pela livre construção da personalidade de maneira 
responsável e correlacional. Abandonar é abdicar, uma expressão de fato ou 
da liberdade vivida. 

 
Abandono, pois, deve ser interpretado no sentido de se interromper a 
comunhão de vida conjunta e a assistência financeira e moral àqueles que 
compõem o núcleo familiar, renegando o dever solidário de responsabilidade 
para com a família, o que faz com que a pessoa que deixou o lar por sofrer 
violência doméstica não se enquadre neste conceito de abandono. 

 

Importante salientar outra crítica ao instituto, de que os bens móveis de propriedade do casal 
não são usucapidos juntamente ao imóvel, visto que é requisito para exigir o direito no caso da 
usucapião especial familiar o lapso temporal de 02 anos, enquanto que, de forma geral, a 
usucapião de bens móveis só pode ser pleiteada com 03 anos de posse mansa, pacífica e não 
precária. Assim sendo, caso uma pessoa adquira a residência através da incidência da espécie 
em questão, ela ainda deve esperar mais 01 ano para pleitear pela aquisição dos bens imóveis. 

 
Na prática, é mais fácil e recorrente que a pessoa abandonada, que permaneceu no imóvel, 
espere o prazo dos 3 anos para pleitear pelo direito de usucapião, pois mobilizar o judiciário é 
dispendioso e demorado, motivo pelo qual esperar se mostra como a melhor opção. Tal fato é 
extremamente prejudicial à parte abandonada, visto que a prende em um imóvel com bens aos 
quais não pode dispor como melhor lhe convém a fim de garantir a manutenção sua e de sua 
família. Prendendo-a ao imóvel que possui, a pessoa se torna refém tanto do tempo quanto da 
volta do ex-companheiro ou ex-cônjuge. 

 
Além disso, mais uma problemática que permeia a questão do usucapião especial familiar funda- 
se no texto do próprio artigo que a fundamenta, o qual apenas abrange imóveis urbanos, 
deixando desamparado aqueles localizados em áreas rurais. O legislador, ao elaborar o 
dispositivo sem a devida atenção a todas as hipóteses que deveriam caber a incidência do 
instituto, gerou uma grande complicação acerca do tema, o desamparo a um enorme número 
de famílias em estado de abandono que se tornam presas a um determinado lugar. 

 

Seguindo a lógica e baseado em uma interpretação restritiva dos artigos que disciplinam a 
matéria da usucapião no geral, aquele que é abandonado por um ex-cônjuge ou ex-companheiro 
e residente de imóvel rural, para que possa usucapir o bem, deverá esperar no mínimo 5 anos 
para fazê-lo. Isso se enquadrado nos requisitos de usucapião especial rural, a categoria com o 
menor prazo prescricional, que demanda a utilização do terreno, que não ultrapasse os 50 
hectares, para o desenvolvimento de atividade econômica e moradia do indivíduo e não ser 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural, características típicas da grande maioria dos casos 
de abandonos do lar. 

 
A  usucapião familiar,  foi  criada  como  um  instituto que visa principalmente  o  amparo de 
mulheres que permaneceram no imóvel ao serem abandonadas pelos companheiros e 
beneficiárias do Programa Minha Casa Minha Vida ou seja, em situação de fragilidade 
econômica. Portanto, busca resguardar o direito de moradia destas bem como de seus 
dependentes, assim sendo, não há motivos que justifiquem a falta de amparo às famílias 
residentes em imóvel rural pelo instituto, que também são abandonadas e passam por tantas

221



 

 

 
dificuldades financeiras quanto as demais, ainda mais se considerado que em um país com 
tamanha extensão territorial quanto o Brasil, existe um enorme número de núcleos familiares 
estabelecidos fora dos perímetros urbanos e encontram-se desamparados pela Lei. 

 
Cabe assinalar que existe um perfil das famílias residentes na área rural em que o abandono é 
mais frequente, são núcleos formados por pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, 
com muitos dependentes e pouca escolaridade. Normalmente é o homem quem deixa o lar em 
busca de uma melhor fonte de sustento e acaba por ficar na localidade, como é comum no 
agreste brasileiro, em que o sujeito sai de casa para procurar trabalho em outras regiões do país, 
ou então renuncia às suas responsabilidades com uma família para construir outra em local 
diverso. 

 
Enquanto isso, a mulher, que permanece no imóvel, se torna a responsável pela criação dos 
filhos, manutenção e despesas do lar, sendo obrigada a desenvolver meios de sustento próprios 
e se sobrecarregando ao assumir novas jornadas de trabalho enquanto os dependentes também 
assumem outras obrigações para suprir a falta de um dos pilares da família. Ainda, enquanto 
sujeita às opressões por parte da sociedade devido à sua condição de mulher, é submetida à 
forma mais cruel de abandono, em que a lei não a ampara, e a sociedade a culpa pela atitude 
do companheiro. 

 

A pessoa que permanece no imóvel rural não pode deixa-lo sob risco de perder sua posse e 
propriedade, também, por não ser proprietária do bem em sua totalidade, não pode nem sequer 
administrá-lo como melhor lhe cabe. Os direitos da propriedade de usar, gozar e dispor da coisa 
são limitados a um evento incerto, que na maioria das vezes não se concretiza, a volta do 
cônjuge,  ou  o  cumprimento dos  requisitos  para adquirir o imóvel  por alguma das  outras 
modalidades de usucapião. Assim sendo, a falta da modalidade de usucapião especial familiar 
para imóveis rurais prende a pessoa ao solo em que vive, bem como se mostra como uma forma 
de estagnar a vida desta por um longo período de tempo, enquanto se torna um meio de 
perpetuar a ideia de submissão de um dos cônjuges/companheiros ao outro. 

 
A Constituição Federal reconhece o direito da pessoa de moradia e dignidade de vida, contudo, 
quando tanto esta quanto as leis infraconstitucionais se omitem em relação à usucapião familiar 
de propriedade rural, gera um desamparo estatal àquele residente em ambiente diverso das 
cidades. Tal realidade torna ainda mais penoso o abandono que a vítima sofre, vez que não faz 
jus às condições do princípio absoluto da dignidade da pessoa humana e ao direito de 
propriedade postulados pela legislação. A lógica das políticas públicas para pessoas que 
necessitam de assistência é quebrada, e a perpetuação da desigualdade social é garantida. 

 
Sendo assim, a falta de amparo legislativo às pessoas residentes na zona rural e a necessidade 
de discussão do abandono para caracterização da culpa é um desrespeito às famílias 
desamparadas e acima de tudo uma atitude de perpetuação das problemáticas sociais hoje 
existentes. Portanto, é evidente que a legislação necessita ser alterada para que cumpra com 
seu papel de proteger a população vulnerável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As considerações trazidas neste artigo acerca do instituto da usucapião especial familiar apenas 
provam a importância deste na garantia e no exercício ao direito à moradia e na guarda da 
família, ambos tutelados pela própria Constituição Federal, ao passo que protege as pessoas em
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estado de abandono material e afetivo pelo ex-companheiro. Como se trata de um instituto 
relativamente novo, este não encontra-se perfeito, pois há pouco passou a ser utilizado em casos 
concretos e a ser questionado diante das mais diversas hipóteses de aplicação. Como 
consequência, é necessária a resolução dos problemas explicitados ao decorrer do tempo em 
prol do aperfeiçoamento da norma para que esta continue a servir com efetividade as famílias 
abandonadas e garanta seus direitos. 

 

Portanto, mostra-se de extrema importância que o legislador altere o texto normativo para que 
abranja tanto o imóvel urbano quanto o rural, que atenda os requisitos da modalidade de 
usucapião constitucional pro labore, visto que a espécie visa amparar a população de baixa 
renda bem como a modalidade matéria do artigo. Além disso, que supere a discussão acerca da 
culpa pelo abandono como o restante do ordenamento o fez, ao passo que considere requisito 
apenas a demonstração da saída voluntária do ex-cônjuge ou ex-companheiro do lar e a falta de 
adimplemento com as obrigações familiares. Também, mostra-se de suma importância que 
abranja os bens móveis pertencentes ao imóvel para garantir maior segurança aos envolvidos. 

 

Assim sendo, consta sugerida a alteração do artigo 1.240-A, bem como a inserção de um novo 
artigo ao Código Civil, o 1.240-B, que tutele os imóveis rurais, na seguinte redação: 

 
“Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse 
direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e cinquenta metros 
quadrados)  cuja  propriedade  divida  com  ex-cônjuge ou  ex-companheiro que  deixou  o lar 
voluntariamente e não presta assistência à família, utilizando-o para sua moradia ou de sua 
família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel 
urbano ou rural. 

 

§1° O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 
 

§2º Os bens móveis pertencentes ao imóvel são usucapidos juntamente a este. 
 

Art. 1.240-B. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse 
direta, com exclusividade, imóvel rural de até 50ha (cinquenta hectares), cuja propriedade divida 
com ex-cônjuge ou ex-companheiro que deixou o lar voluntariamente e não presta assistência à 
família, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde 
que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

 

§ 1º O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 
 

§2º Os bens móveis pertencentes ao imóvel são usucapidos juntamente a este.” 
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RESUMO  

O presente artigo busca analisar as sentenças proferidas pelo 1º Grau na Comarca de Goiás nas 

ações de extinção de usufruto vitalício. Para realizar o estudo, foi feita uma pesquisa sobre a 

quantidade de sentenças sobre esse tema, no período de 2015 a 2019, na plataforma digital do 

TJGO. Além disso, a pesquisa serviu-se da análise de obras bibliográficas de civilistas e 

processualistas, como Humberto Theodoro Jr., Carlos Roberto Gonçalves e Sílvio Santos Venosa, 

para buscar o entendimento sobre o instituto jurídico do Usufruto. Assim, a pesquisa se deu de 

forma estritamente técnica, voltada à análise qualitativa dos dados obtidos de forma 

quantitativa. Desse modo, o estudo objetiva quantificar e analisar de acordo com a bibliografia 

empregada, as sentenças das ações de extinção de usufruto vitalício na Cidade de Goiás no 

período de 2015 a 2019, com o intuito de tornar palpável o a aprendizagem sobre tal tema.  

 
INTRODUÇÃO 

Em um país guiado pelas relações capitalistas, a propriedade sem dúvida é um dos principais 

institutos que direcionam as relações interpessoais entre os brasileiros. A discussão de sua posse 

não é nova, acompanha a história do Continente Latino Americano e desde a chegada do 

europeu no Brasil, o uso e a fruição do território têm sido motivos de entraves, debates e 

conflitos. Hoje não é diferente, as demandas jurídicas que versam sobre direito proprietário são 

inúmeras, afinal os bens materiais e imateriais ditam o poder econômico de um indivíduo e 

como este se dará em relação a garantias fundamentais previstas na Constituição de 1988, como 

moradia, segurança e lazer. 

Por isso, devido à importância da propriedade e dos elementos que derivam dela o Direito 

instituiu uma matéria para seu estudo: os direitos reais. Ali, se insere tanto sua conceituação e 

entendimento de suas características, como a aprendizagem de como se dará seu uso, fruição e 

alienação. Assim, o direito de usufruto é um instituto que nasce da relação do proprietário e sua 

posse sobre o bem, estabelecendo parâmetros jurídicos de como será estabelecido e 

perpetuado o desfrutar da coisa pelo tempo. Como intuito de beneficiar pessoas determinadas, 

é muito vantajoso em certas situações, como em caso de herdeiros que querem antecipar a 

herança, contudo optam por manter em sua posse até dar seu falecimento, ou quando um 

indivíduo pretende passar a exploração de terras a outrem, mas continuando como proprietário 

do imóvel.  
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O enfoque maior do artigo se deu no usufruto vitalício, o qual será objeto de análise. A primeira 

parte do trabalho será destinada a uma evolução histórica que relacionará a propriedade com 

seu uso e fruição. Após, com intuito de esclarecimento, há de se estabelecer uma conceituação 

geral da relação usufrutuária, para no fim chegar ao entendimento de seu aspecto vitalício. Em 

um segundo momento, serão exploradas as decisões judiciais monocráticas, advindas do 

primeiro grau de jurisdição, do período que compreende entre os anos de 2015 e 2019 na Cidade 

de Goiás, Goiás. Visa-se trazer para o plano prático de como se dão entraves judiciais quanto ao 

número de processos existente e a forma que mesmos foram solucionados. 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO USUFRUTO  

Na antiguidade não se tinha uma ideia concreta sobre propriedade e os direitos advindos dela. 

As primeiras concepções acerca de tal instituto procederam das tribos ou clãs proprietários de 

terra, os quais ocupavam um espaço territorial e usufruíam com seus familiares do mesmo no 

que fosse possível. Para se manter no território e impedir invasores a coerção e a robustez eram 

as armas mais utilizadas, não haviam normas jurídicas que regulamentassem a fruição. Portanto, 

as organizações familiares tribais foram as primeiras a trazerem ideias relacionada a 

propriedade privada, ocupando espaços e sendo as responsáveis por produzir seus bens ou 

adquirir mediante a troca. A posse e a propriedade andavam juntas, sem que uma se 

desgrudasse da outra, afinal o uso e a habitação eram resguardados somente aos proprietários 

e seus familiares. O Pós Doutor em filosofia Hans-Hermann Hoppe, por meio de seu livro A short 

History of Man: Progress An Declinen (Uma Breve História do Homem: Progresso e Declínio), 

guiou as informações para construção deste parágrafo.  

Já em Roma, durante a Idade Média, as terras eram dividas entre os senhores feudais, os quais 

forneciam porções territoriais, denominados feudos, para seus servos morarem e produzirem 

bens, sendo parte dele para garantia de sua subsistência e outra para pagar impostos. 

Acrescenta-se, que a maior seção do território era de propriedade dos senhores feudais, que 

usavam e gozam do bem imóvel como lhe fosse interessante. Contudo, parcelas de terras 

podiam ser cedidas a nobres de menor escalão, normalmente mediante pagamento, resultando 

em hierarquias regionais de suserania e vassalagem. Além disso, também podiam dispor de 

áreas territoriais a plebeus, trabalhadores não proprietários de terra, que deveriam cultiva-las, 

trabalhando em meio a terra para entregar a maior porção do produzido em “seu” lote à 

227



 

 

nobreza. É preciso ressaltar, que o servo não tinha direitos de usufrutuário, afinal quase todos 

os frutos eram retirados de si e muito menos eram proprietários.1 

Com o fim da Idade Média e início da Moderna a Revolução Francesa criou a Declaração do 

Direitos do Homem e do Cidadão, a qual trouxe a propriedade, consequentemente a fruição 

dela, como um direito natural dos cidadãos sob um aspecto individualista. As mudanças político 

sociais e jurídicas colocam o proprietário como portador inviolável sobre seus bens, sendo o 

homem soberano sobre a coisa. A ideia de igualdade ligava-se ao fato da lei ter o papel de 

garantir a todo cidadão a titularidade de direitos, assegurando a liberdade e segurança jurídica 

do proprietário relação seu bem, incluindo na fruição2. Assim, nos países ocidentais, do qual o 

Brasil herdou a relação com o patrimônio, a propriedade é individualizada, contando com 

normas legais que permitam o proprietário usar e fruir com ampla liberdade. 

Ainda hoje no Brasil a propriedade mantém um caráter individualista, devendo o Estado 

respeitar e protege-la, contudo, com mudanças nos direitos reais de uso e fruição que dão um 

caráter mais socializado, visando atingir a função social que se espera dos bens. Os direitos de 

usufruir estão no domínio do proprietário, contudo ele tem obrigações com a coletividade para 

harmonizar o uso com o bem comum. Léon Duguit (1859/1928), importante jurista francês 

especializado em direito público, em seu livro Fundamentos do Direito defende que a ideia de 

liberdade não se liga ao direito de fazer ou não fazer o que se bem entende, visto que não pode 

causar danos a terceiros. Por estar em sociedade, o proprietário deve adequar o gozo de seus 

bens tanto a suas vontades como aos interesses econômico e sociais do meio civilizatório em 

que está inserido. Concluindo, como o direito de usufruto liga-se diretamente a propriedade e 

a realização de seus interesses, trago Darcy Bassone que sintetiza como se dará o princípio da 

função social da propriedade: 

As concepções individualistas da propriedade partem do pressuposto da 

harmonização do interesse individual com a utilidade geral. A teoria da 

função social da propriedade nega essa harmonia, considerando-a ilusória. 

Pretende que tal função não se acha ligada à função individual, isto é, ao 

serviço que a coisa presta ao indivíduo isoladamente e enquanto tal. São dois 

planos independentes, o do interesse individual e o do interesse social, ainda 

 
1 Fábio Costa Pedro e Olga M. A. Fonseca Coulon. História: Pré História, Antiguidade e Feudalismo, 1989. 

2 Michel Maille, Introdução Crítica ao Direito. Editora Estampa, Lisboa, 1994.  
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que este tenha por fim último também o indivíduo, mas não certo indivíduo, 

ou uns poucos indivíduos, mas, sim, o maior número de indivíduos. Então, as 

coisas devem ser colocadas a serviço da maioria, do bem comum. Só na 

medida em que não interessarem ao plano social (bens de consumo ou de 

uso pessoal) é que se justificará a propriedade privada como uma forma 

harmonizável com os interesses coletivos. (BESSOME, 1996, p.47) 

CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DE USUFRUTO  

É importante, antes de qualquer constatação sobre usufruto, trazer algumas considerações 

sobre propriedade. Esta se define por seus atributos, sendo eles o direito de usar, gozar, dispor 

e reaver a coisa do poder de quem está em sua posse injustamente. Aquele que tem todas 

faculdades do domínio concentrados em suas mãos sem nenhuma restrição é o proprietário 

pleno, mas a propriedade pode ser gravada de ônus real, dividindo os direitos elementares da 

propriedade entre sujeitos diferentes e restando ao proprietário a propriedade limitada do 

bem3. Visto isto, o usufruto pode ser descrito como o direito real de gozo ou fruição por 

excelência, afinal há uma separação igualitária dos atributos da propriedade entre os envolvidos 

na relação usufrutuária. Faz-se importante para esclarecimento trazer o entendimento de 

alguns estudiosos sobre o assunto, como Clóvis Beviláqua, que diz: “O uso fruto é o direito real, 

conferido a alguma pessoa, durante certo tempo, que a autoriza a retirar, da coisa alheia, frutos 

e utilidades, que ele produza”. (BEVILÁQUA, 2003, p.309) 

Portanto, usufruto é um direito real limitado de gozo ou fruição dado pelo proprietário a outra 

pessoa durante certo tempo, autorizando-lhe a ocupar a coisa e retirar os frutos e utilidades 

advindas dela. É mais amplo que somente o uso e habitação, contudo menor que a superfície. 

Em suma, em relação a um determinado bem, que pode ser móvel ou imóvel, o usufrutuário vai 

adquirir as faculdades de usar e fruir da coisa, enquanto o proprietário permanece com a 

disposição, ficando despido da posse direta, o domínio útil, e por isso denominado nu-

proprietário. Contudo, salienta-se que a relação usufrutuária não dá aval para aquele que recebe 

o direito de utilizar e aproveitar de a coisa alterar a substância ou mudar seu destino, como é 

colocado por Limongi França: “usufruto é o desmembramento da propriedade, de caráter 

 
3 TARTUCE, Flávio. Direito das coisas. 6 ed. São Paulo: Editora Método, 2014. P.97 a P.101. 

229



 

 

temporário, em que o titular tem o direito de usar e perceber frutos da coisa, sem afetar-lhe a 

substância”. (LIMONGI, 1999, p. 490). 

Delimitado o conceito de usufruto, é de grande importância realizar um paradoxo com o Código 

Civil de 1916 para analisar as alterações promovidas com a chegada do Código Civil de 2002. A 

codificação anterior definia o direito real em seu artigo 713 como “o direito real de fruir as 

utilidades e frutos de uma coisa, enquanto temporariamente destacado da propriedade". Já na 

atual não há uma conceituação, ficando como encargo para os cientistas do mundo jurídico. No 

artigo 1390 do Código Civil de 2002 há uma explicação que direciona como será definida a 

relação usufrutuária: “o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um 

patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo pubem parte, os frutos e utilidades”. 

Para mais, a nova codificação traz a característica de inalienabilidade do usufruto, sendo que no 

antigo ele podia ser transferido por alienação ao dono da casa. 

É importante ressaltar alguns aspectos do usufruto, dentre eles que recai diretamente sobre a 

coisa, sendo que seu titular não precisa de prestação positiva para exercer seu direito. O 

usufrutuário guarda para si o direito de sequela, assim pode perseguir o bem onde injustamente 

estiver para usar e desfrutar dele. É um direito oponível erga omnes e sua defesa se faz por meio 

de ação real. E inalienável, mas seu exercício pode ser cedido por título gratuito ou oneroso e 

seu benefício é aproveitado apenas pelo seu titular, sendo que não é transmitido a seus 

herdeiros devido seu falecimento. O direito de usufruto é impenhorável, mas seu exercício pode 

ser cedido, portanto penhorável. Assim, o usufrutuário fica retiro de retirar os frutos produzidos 

pelo bem, que serão destinados a pagar a dívida, após quitada o direito de usufruir é restituído4. 

Um último aspecto de suma importância para esse artigo, pois será o guia de análises das 

decisões monocráticas feitas posteriormente. Quanto ao tempo é temporário, ou seja, nasce 

para durar até um tempo determinado. Assim, é possível estipular um prazo, por meio de um 

termo de vencimento, que defina o período certo em que o usufrutuário terá posse da coisa e 

após seu vencimento o nu-proprietário toma novamente para si a propriedade plena. Da mesma 

forma, se encaixa nesses casos situações em razão do beneficiado atingir idade limite ou 

alcançar certa condição ou estado. Se for pessoa jurídica o máximo de tempo que a relação 

usufrutuária durará será de trinta anos. Mas, o enfoque maior vai para o usufruto vitalício, que 

 
4GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado: contrato em espécie e direito das coisas. 4 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. P.646 a P.648. 
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nasce para durar um prazo indeterminado, se for pessoa natural durará no máximo o tempo de 

vida do usufrutuário, extinguindo-se com sua morte. Como ilustração, há filhos que passam aos 

pais o direito de uso e fruto de uma residência domiciliar para que ali habitem enquanto 

viverem. Ressalta-se que é vedado sucessório, ou seja, não há possibilidades jurídicas de que no 

usufruto após a morte do beneficiado os seus herdeiros herdem tal direito real. 

Por fim, o art. 1.410 do Código Civil dispõe as formas extinção do usufruto, cancelando-se o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis: 

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário; 

 II - pelo termo de sua duração; 

III - pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o 
usufrutuário foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos 
da data em que se começou a exercer; 

IV - pela cessação do motivo de que se origina; 

1.409; V - pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos arts. 
1.407, 1.408, 2ª parte, e 

VI - pela consolidação; 

VII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa 
arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou 
quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas 
a aplicação prevista no parágrafo único do art. 1.395; 

VIII - pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai 
(arts. 1.390 e 1.399). 

ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO SOBRE USUFRUTO VITALÍCIO  

Com intuito de trazer o entendimento científico de doutrinadores que abordam sobre direitos 

reais, serão expostos como tais estudiosos versam sobre assuntos envolvendo o usufruto 

vitalício. Silvio de Salvo Venosa ressalva com louvor a negativa em relação ao usufruto sucessivo, 

além de defender que a relação usufrutuária mesmo que vitalícia ainda terá um período de 

existência que não será eterno: 

Nunca o usufruto poderá ser perpétuo, porque essa não é característica sua, 
mas da enfiteuse. Como usufruto é conferido tendo em mira a pessoa do 
usufrutuário, seu sentido é extinguir-se com sua morte, com a restituição da 
coisa, embora existam opiniões em contrário sustentam a sucessividade. Se 
instituído em favor de pessoa jurídica, termina, em nosso direito com sua 
extinção ou em 100 anos a contar da data do início de exercício, segundo o 
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Código de 1916 (art. 741). Outras legislações optaram por prazo mais exíguo. 
Nessa situação, o presente Código Civil estipula sua extinção quando da 
extinção da pessoa jurídica, favorecida, ou, se ela perdurar, pelo decurso de 
30 anos da data em que se começou a exercer (art. 1410,III)”. (VENOSA, 2013, 
p. 482) 

Prosseguindo, Flávio Tartuce traz a diferenciação do usufruto com superfície, relacionando a 

morte da pessoa física como extintor do usufruto vitalício: 

O usufruto não se confunde, apesar da proximidade, com a superfície, o que 
já foi apontado no presente trabalho. Como visto, permite-se a transmissão 
da superfície por ato inter vivos ou evento mortis causa, o que demonstra que 
o instituto não é personalíssimo, ao contrário do que ocorre com usufruto. 
Como será demonstrado, no caso de falecimento do usufrutuário, a categoria 
é extinta. Em reforço, a superfície constitui um direito real de gozo e fruição 
em que os atributos de propriedade são transmitidos com maior amplitude 
(TARTUCE, 2014, p.303) 

Para concluir está primeira parte do trabalho, ressalta-se um último entendimento de Carlos 

Roberto Gonçalves sobre a temporalidade do usufruto, afim de que não restem dúvidas sobre a 

conceituação do tema e leve a uma análise clara sobre as decisões monocrática que tratam 

sobre tal direito real:  

O usufruto tem caráter temporário, porque se extingue com a morte do 
usufrutuário (CC, art. 1410, I) ou no prazo de trinta anos se constituído em 
favor de pessoa jurídica, e esta não se extinguir antes (art. 1410, III), sendo 
admitida, porém, duração menor, como na hipótese de ser constituído por 
prazo certo. (GONÇALVES, 2012, p. 335) 

AS AÇÕES DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO NA CIDADE DE GOIÁS  

Antes da análise específica das ações de extinção de usufruto vitalício na cidade de Goiás, é de 

suma importância destacar os seguintes pontos:  

JUÍZAS RESPONSÁVEIS PELA COMARCA DE GOIÁS 

De acordo com a listagem das Comarcas e Varas com os respectivos Juízes titulares e substitutos 

automáticos fornecida pelo Tribunal de Justiça de Goiás, na Cidade de Goiás5  existem duas 

Varas, quais sejam: 1º Vara (Cível, Criminal – crime em geral e execuções penais – e da Infância 

e Juventude) e 2º Vara (Cível, Criminal – crime em geral, crimes dolosos contra a vida e Pres. Do 

 
5 Listagem disponível em <https://www.tjgo.jus.br/index.php/institucional/comarcas>. Acesso em 27/11/2019.  
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Tribunal do Júri – das Fazendas Públicas e Regime Público. Há também o Juizado Especial Cível 

e Criminal.   

No momento da produção do artigo, a magistrada titular da 1º Vara é a Drª Alessandra Gontijo 

do Amaral e a titular da 2ª Vara a Drª Francielly Faria Morais. Nesse sentido, é importante 

salientar que no período de 20146 a 2016, o Dr. Luís Henrique Lins Galvão de Lima era o titular 

da 2ª Vara da Comarca de Goiás. Durante o período de sua atuação não foram encontradas 

sentenças sobre Ação de Extinção de Usufruto Vitalício proferidas por ele no SDM. 

MÉTODO PARA PESQUISA DAS SENTENÇAS 

Para encontrar as sentenças que versam sobre Ação de Extinção Usufruto Vitalício na Cidade de 

Goiás, o presente estudo utilizou da Consulta Pública de Atos Judiciais – 1º grau pela plataforma  

SDM – 2 do TJ – GO7. No campo destinado a inserir o texto ou o número do processo, foram 

inseridos os seguintes termos: “USUFRUTO VITALICIO ALESSANDRA GONTIJO SENTENCA” e 

“USUFRUTO VITALICIO FRANCIELLY FARIA MORAIS SENTENCA”.  Dessa forma, o presente estudo 

se ateve às ações com sentenças públicas com o intuito de analisar o entendimento das titulares 

da Comarca nessas ações.  

QUANTIDADE DE AÇÕES DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO SENTENCIADAS 

Após a inserção dos dados citados no item “b” na plataforma, foram obtidos os seguintes 

resultados: o ano de 2011, foi distribuído para a 2ª Vara Cível da Comarca de Goiás o processo 

nº 201104663877 relativo à extinção de usufruto vitalício. Este processo foi extinto sem 

resolução de mérito, em virtude da ausência de interesse processual, em 19 de novembro de 

2015.  Por conseguinte, em 2014 foi distribuído à 1º Vara Cível o processo nº 201400097619, o 

qual também foi extinto sem resolução de mérito. Nesse caso, a sentença foi proferida no dia 

30 de junho de 2017.  

De forma surpreendente, ao contrário do que esperado pelos pesquisadores, só foram 

encontradas duas sentenças sobre extinção de usufruto vitalício na Cidade de Goiás no período 

 
6 Luís Henrique Lins responderá pela 2ª Vara da comarca de Goiás. Disponível em 

<https://www.tjgo.jus.br/index.php/institucional/centro-de-comunicacao-social/17 tribunal/7703-luis-henrique-

lins-respondera-pela-2-vara-da-comarca-de-goias>. Acesso em 27/11/2019.  

7 Disponível em  <https://www.tjgo.jus.br/sdm2/consultaPublica/consultarAtoJudicialPublicado>.  
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de 2015 a 2019, tendo em vista que as ações foram ajuizadas em 2011 e 2014. A partir disso, 

pode-se inferir que essa ação não é comumente alegada e interposta ao Judiciário na cidade, 

quanto a ação de reintegração de posse8, por exemplo. Além disso, também se pode concluir, 

diante do lapso temporal entre o ajuizamento e o julgamento de mérito, que tais demandas 

exigem maiores diligências probatória e maior tempo para a análise dos casos diante de suas 

complexidades. 

O TEOR DAS SENTENÇAS SOBRE AS AÇÕES DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO  

PROCESSO Nº 201104663877 

Essa ação versava sobre a extinção do usufruto vitalício e foi cominado com pedido de liminar9 

como forma de tutela de urgência para que o imóvel em questão fosse reavisto. No relatório 

dessa sentença, tem-se o seguinte fato:  

“[...] narra a parte autora que os requeridos, por disposição de formal de 
partilha de separação consensual, transferiram a propriedade de uma gleba 
de terras aos autores com a reserva de usufruto vitalício em favor dos 
requeridos. Alega que não fora feito o registro do formal de partilha do 
referido imóvel, constando o usufruto. [...]” 

Contudo, na parte de fundamentação da sentença, a juíza responsável informou que o imóvel 

discutido no caso está inscrito apenas em formal de partilha de separação consensual datado 

de outubro/1995 e que não foi registrado junto ao ofício competente. Nesse sentido, informou 

o exposto no art. 1391 do CC/2002:, o usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, 

constituir-se-á mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis.  

Diante disso, a magistrada competente elucidou que a parte autora não tinha um dos 

pressupostos processuais: o interesse processual10. Tendo em vista que almejava extinguir algo 

que não fora legalmente constituído, pois o usufruto só existe na esfera jurídica quando ocorre 

o registro do Cartório de Registro. Devido a esse fato, o processo foi extinto sem resolução de 

mérito. Portanto, em que pese o usufruto vitalício ter nascido para durar um prazo 

 
8 Em pesquisa no SDM – TJGO, com os seguintes termos “reintegração de posse Alessandra Gontijo sentença” foram 
encontradas 26 (vinte e seis sentenças) proferidas nas ações de reintegração de posse no período de 2015 a 2019. 
Outrossim, a Drª Francielly Faria proferiu 16 (dezesseis) sentenças sobre o tema no mesmo período.   
9 Pedido indeferido às fls. 48/52 dos autos.  

10 De acordo com Humberto Theodoro Jr (2017).  
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indeterminado, conforme citado anteriormente, para que ele tenha validade jurídica deve seguir 

os ritos determinados processualmente.  

PROCESSO Nº: 201400097619 

Nessa ação, distribuída para a 1º Vara Cível, também houve pedido de liminar para o 

cancelamento do usufruto11. De acordo com o relatório da sentença, a ação se constituiu devido 

aos seguintes fatos:  

Segundo a inicial, os requerentes adquiriram de J.M.M., filho dos requeridos, 
uma porção de terras rurais de 10 (dez) alqueires na Fazenda Boa Esperança, 
a qual estava gravada com reserva de usufruto vitalício em favor dos 
suplicados. Aduziram que já eram proprietários de nove alqueires do referido 
imóvel rural, os quais, entretanto, não pendiam direito real de usufruto. 
Alegaram os demandantes que os requeridos, idosos, não estão zelando do 
bem objeto do litígio, além de não possuírem condições de investir, estando 
o imóvel em condição de deterioração. Afirmaram que as pastagens estão 
degradadas, sujas, com pastos deteriorados, cercas caídas, além de ter havido 
fuga de semoventes. 

Além disso, a parte autora requereu a declaração de extinção do usufruto vitalício pendente 

sobre o imóvel e consequente cancelamento da averbação junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente.  Dessa forma, conclui-se que o usufruto questionado possui existência 

jurídica por ter sido legalmente constituído.  

Em relação aos argumentos da parte autora, tem-se que segundo o art. 1394 do CC/02 (BRASIL, 

2002), o usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Assim, o 

usufrutuário pode gozar da coisa como se proprietário fosse. Em que pese os requerentes terem 

argumentado que os requeridos não zelam pelo imóvel, tem-se que não restou comprovado nos 

autos tal fato. Dessa forma, é incabível extinguir um usufruto devidamente constituído com base 

em argumentos escusos, com bases nos arts. 1402 e 1410 do CC/02. Diante disso, a magistrada 

julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil.   

  

CONCLUSÃO  

 
11 A liminar foi indeferida às fls. 47 dos autos.  
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Com relação a evolução histórica, os primeiros ideais surgidos de propriedade e sua fruição 

vieram dos grupos tribais primitivos, os quais ocupavam um espaço territorial e ali, juntos aos 

bens que fabricavam ou recebiam mediante trocas, produziam o que fosse possível. Em outro 

momento histórico, a figura do senhor feudal era tida como proprietária, mas que cedia partes 

de sua terra para a baixa nobreza, mediante compra, gozar e aos servos que utilizavam o espaço 

para cultivar, mas repassando a maior parcela dos frutos como impostos ao senhor feudal. 

Prosseguindo, com a revolução francesa a propriedade adquire caráter individualista, o 

ordenamento jurídico garante sua proteção, igualdade entre os cidadãos para adquiri-la e 

liberdade aos proprietários usarem, fruírem e dispor de seus bens como lhes fossem adequado. 

Por fim, na contemporaneidade a propriedade não é tida como absoluta, sendo que deve 

cumprir sua função, portanto usufruir da coisa deve ter correspondência perante o coletivo.  

O conceito de propriedade se dá por seus elementos, ou seja, proprietário é aquele que tem o 

uso, a fruição, disposição e pode seguir o bem onde quer que ele esteja. Contudo, é possível que 

parte de tais elementos sejam repassados a terceiros, que ficará com a posse direta sobre o 

bem, quanto ao proprietário a indireta. Usufruto, é o direito real de gozo ou fruição dado a outro 

indivíduo, que não tem a propriedade, para utilizar-se da coisa no que for possível durante um 

período de tempo. No quesito temporal, a relação usufrutuária pode ter uma época delimitada 

para durar definindo-se uma data, ou pode ser vitalícia, durando até a morte da pessoa física ou 

no máximo por 30 (trinta) anos quando se tratar de pessoa jurídica. Vale ressalta, que é proibido 

o usufruto sucessivo, ou seja, que é repassado por meio de herança.  

Assim, diante da análise dos dados, conclui-se que em um período de quatro anos - de 2015 a 

(novembro) 2019 - foram proferidas apenas duas sentenças sobre Ação de Extinção de Usufruto 

Vitalício. Na ação de competência da 2ª Vara, o processo foi extinto sem resolução de mérito, 

devido à ausência de interesse processual. Enquanto no processo distribuído à 1ª Vara, houve a 

resolução de mérito, contudo o pedido foi considerado improcedente. Não foram notadas 

divergências de entendimentos e fundamentação entre as duas Varas.  

Sendo assim, o presente estudo investigou quantas sentenças ocorreram e quais foram as suas 

fundamentações jurídicas, para quantificar esses dados e, além, mostrar como os magistrados 

utilizam dos mecanismos legais para fundamentar suas decisões. Portanto, demonstrou como 

se utiliza tais dispositivos da lei em determinados casos específicos, aliando a pesquisa e o 

ensino.  
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RESUMO 

O presente artigo trabalha a seguinte indagação: O direito à terra dos povos indígenas foi consagrado 
pelo instituto da posse? Tal contexto é necessário para que se compreendam adequadamente as 
disposições constitucionais de 1988 e o dever do Poder Público no que tange a questão indígena. Tais 
disposições, por sua vez, englobam o contexto de abandono da perspectiva fundada na ideia de tutela 
dos povos indígenas e a inclusão do princípio da diversidade cultural na medida em que assegura o 
respeito aos modos de vida dos povos indígenas. O direito de posse a qual os povos indígenas detêm 
em suas terras não é o mesmo abordado na tradição civilista. Trata-se de um tipo específico, de 
natureza originária e coletiva, pois, destina-se para suas atividades produtivas, imprescindível à 
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessária à sua reprodução física 
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Logo, a posse indígena pode ser compara ao 
instituto civilista do usufruto, o qual engloba não só a posse, mas também o uso, administração e 
percepção dos frutos. Nessa conjuntura a demarcação de terras age no sentido de efetivas os direitos 
garantidos na Carta Magna, os quais, por sua vez, vão além do instituto civilista da posse. Por meio de 
um qualitativo, será abordada também a imprescindibilidade da demarcação de terras indígenas do 
reconhecimento da posse indígena e o consequente reconhecimento da cultura dos silvícolas. A 
metodologia utilizada foi a de revisão bibliográfica, buscando, através da leitura de diversos autores 
com base na teoria crítica dos direitos humanos e do direito civil, compreender o tema e as suas 
nuances. Foi levado em conta, dados de instituições como FUNAI, que representaram ser 
fundamentais para a construção do artigo. 

 

Palavras-chaves: Posse. Indígenas. Direitos. Terra. Demarcação. 
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INTRODUÇÃO 

A posse é o estado de fato sobre coisa física, é o poder sobre o bem. Contudo, para que se 
configure, é necessário que tal estado englobe, ao menos, um dos poderes inerentes à 
propriedade. Nesse sentido, a caracterização dos indígenas como possuidores compreende o 
direito dos mesmos em usar, gozar e reaver a propriedade. Dado esse contexto, vale destacar 
como determinadas legislações brasileiras trabalharam o assunto.   

As constituições republicanas brasileiras, exceto a Constituição de 1891, enunciaram a questão 
da posse das terras habitadas pelos indígenas. Do texto constitucional de 1934 ao de 1946, é 
assegurado tal instituto, de maneira inalienável, no que concerne às terras ocupadas 
permanentemente. Em 1967, houve avanços: além de reconhecida a posse, assegurou-se aos 
indígenas o direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades existentes 
na terra possuída.   

Em 1973, a partir da promulgação do Estatuto do Índio através da Lei nº 6.001, os indígenas 
passaram a ser protegidos por uma legislação específica. A qual, além de dispor ser dever da 
União, dos Estados, dos Municípios e dos órgãos da Administração Indireta proporcionar meios 
para o desenvolvimento indígena simultaneamente com o respeito às peculiaridades de sua 
condição; no que concerne ao instituto civil enunciado, destacou, em seu artigo 18, o pleno 
exercício da posse direta pela comunidade indígena ou silvícola1 em terras indígenas.  

É somente com a Constituição de 1988 que houve a definição da natureza histórica dos direitos 
indígenas à terra, a qual será trabalhada mais adiante. Antemão, diz respeito ao direito 
originário dos povos indígenas tendo em vista serem os primeiros ocupantes desde a colônia, 
bem como ao reconhecimento da cultura indígena e o consequente respeito a esta.  

Nessa conjuntura, fortalece-se o entendimento da imprescindibilidade da demarcação das 
terras indígenas como modo não só de reduzir os conflitos por terras, mas também como meio 
do Estado cumprir as disposições constitucionais no que tange a efetivação dos direitos 
territoriais dos povos indígenas.  

Portanto, o presente artigo, através de estudos qualitativos, apresenta a seguinte indagação: O 
direito à terra dos povos indígenas foi consagrado pelo instituto da posse? Assim, almeja 
proporcionar uma compreensão adequada acerca do contexto que engloba a efetividade dos 

                                                           
1 De acordo com o artigo 3º, do Estatuto do Índio: “Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definições a 

seguir discriminadas:  

        I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é 
identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade 
nacional;  

        II - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo 
em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos 
intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem neles integrados.” 
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direitos constitucionais indígenas, bem como a imprescindibilidade de ações positivas do Poder 
Público.  

A metodologia utilizada foi a de revisão bibliográfica, buscando, através da leitura de diversos 
autores com base na teoria crítica dos direitos humanos e do direito civil, compreender o tema 
e as suas nuances. Foi levado em conta, dados de instituições como FUNAI, que representaram 
ser fundamentais para a construção do artigo. 
 

DO DIREITO À POSSE E USUFRUTO 

Dando início a discussão, nada mais justo que explicitar o que seria então esse dito Direito à 
Posse e como ele se encaixa no ordenamento jurídico brasileiro e na questão indígena. Para tal, 
é interessante entender que o Código Civil de 2002 adota a teoria objetiva de Ihering que, 
segundo Carlos Roberto Gonçalves:  

Basta o corpus para a caracterização da posse. Tal expressão, porém, não 
significa contato físico com a coisa, mas sim conduta de dono. Ela se revela na 
maneira como o proprietário age em face da coisa, tendo em vista sua função 
econômica. Tem posse quem se comporta como dono, e nesse 
comportamento já está incluído o animus. O elemento psíquico não se situa 
na intenção de dono, mas tão somente na vontade de agir como 
habitualmente o faz o proprietário (affectio tenendi), independentemente de 
querer ser dono (animus domini). (GONÇALVES, 2017, p. 48) 

 

Em linhas gerais, a posse, é uma relação de fato sobre um bem, tendo exercício pleno ou não, 
de algum dos poderes inerentes à propriedade. Já o usufruto entende-se como um direito real 
sobre coisas alheias que confere ao usufrutuário, a capacidade de usar as utilidades e os frutos 
do bem, ainda que não seja o proprietário. Deste modo, é de todo entendimento, que o 
usufrutuário tem o direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. 

De qualquer forma, não é somente o ponto de vista econômico que irá preponderar nas relações 
possessórias, segundo as teorias sociológicas, há um vínculo social que prende a posse a uma 
função dentro da sociedade. Tanto que, admite-se a perda do direito de propriedade em vista 
da posse em alguns casos, como a usucapião. Esse tipo de relação foi preservado em nosso 
ordenamento jurídico pela CF/88 que trás em seu artigo 5º, XXIII, “a propriedade atenderá a sua 
função social”, (mais arts. 183 e 191 sobre à usucapião rural e urbana) e também pelo próprio 
Código Civil de 2002, que em seu artigo 1228, §4º, traz: 

O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado 
consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 
cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nelas houverem 
realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados 
pelo juiz de interesse social e econômico relevante. 

Outro quesito que deve ser salientado é que, ao se ter a posse, há alguns efeitos que são 
percebidos e garantidos pela doutrina e pelo código civil. Nesse sentido, o possuidor tem a 
legítima defesa e o desforço imediato, em que aquele que possui, tem o direito de manter ou 
restabelecer a situação de fato pelos seus próprios meios. Há também a possibilidade das ações 
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possessórias, que foram designadas especificamente para a defesa da posse (manutenção, 
reintegração e interdito proibitório). Entretanto, a legítima defesa não se confunde com o 
desforço imediato, pois, na primeira, o possuidor ainda está no exercício da posse, podendo esse 
reagir, fazendo uso da defesa direta; já na segunda hipótese, não existe mais a posse, 
configurando o esbulho, mas, o possuidor consegue reagir, reavendo a coisa, imediatamente 
após perdê-la.  

A posse indígena, no entanto, não é uma posse de natureza comum, ela vai além da descrita no 
ordenamento do âmbito do Direito Civil, pois toma como base o modo de vida desses povos e 
sua relação com a terra, que vai muito além da perpetuada pelo capitalismo, de exploração, 
assim como no caso do usufruto. Sendo que, constitucionalmente, não se trata do local onde se 
encontram os povos tradicionais, e sim todo seu modo de vida e cultura que busca ser 
preservado. Na fala do Índio Wilson Matos da Silva, que é Advogado e presidente da (CEAI 
OAB/MS): 

Pelos indígenas não estarem na ocupação física das terras há muito tempo, 
isso seria suficiente para se concluir pela sua não caracterização como terras 
tradicionalmente ocupadas por índios. Este argumento confunde a posse civil 
com a posse indígena amparada pelo artigo nº 231 da Constituição Federal. 

Bom, após explicar o contexto jurídico que envolve a posse no ordenamento brasileiro, é preciso 
ir além para dizer que, esse é um sistema que não foi desenvolvido levando em consideração o 
pensamento das comunidades tradicionais. Ou seja, essa é uma ótica extremamente branca e 
burguesa, que foi sendo aplicada a grupos que dentro de suas crenças entendiam o mundo de 
outra forma. Os povos indígenas não entendem o conceito de posse como é posto, porque não 
estabelecem relações econômicas com a terra, e durante o processo de colonização portuguesa, 
teve a maioria de suas propriedades totalmente tiradas. Segundo Elizângela Cardoso de Araújo 
Silva: 

É importante recordar as consequências nocivas do sistema colonial secular 
que, além de devastar física e culturalmente as populações originárias, 
também garantiu a instituição das grandes propriedades privadas nas mãos 
de poucos. (SILVA, 2018, p.2) 

Então, é importante perceber que as complexidades modernas que permeiam não só a 
discussão sobre a posse indígena bem como a posse civil, são fomentadas por um direito 
originário desses povos sobre a terra que os mesmos habitam e a cultura que exercem alí. Dessa 
forma, é preciso extrapolar a doutrina atual e buscar inovar dentro de um sistema que se 
autodenomina hermético como o Direito. Sendo que, em uma sociedade historicamente racista 
e que por mais que se tenha evoluído em políticas indigenistas, ainda se peca muito em não 
prover a proteção necessária a terra e ao direito a posse e usufruto que foi constitucionalmente 
garantido a eles por meio da constituinte de 88. 

 

TERRAS INDÍGENAS E A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Quando se começa a analisar a constituição de 88 e seus dispositivos, fica claro que a intenção 
do legislador era a de positivar o dito direito originário desses povos. Segundo a própria FUNAI, 
esse direito dos indígenas sobres suas terras, independe de titulação ou reconhecimento formal. 
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Dessa forma, com o processo de redemocratização do país e a luta indígena, foi possível ter o 
princípio da diversidade cultural como valor a ser respeitado e promovido, superando-se 
definitivamente o paradigma da assimilação e a figura da tutela dos povos indígenas. Ainda, sob 
essa perspectiva, na garantia do direito originário desses povos às suas terras passou a se 
alicerçar sobre o estudo minucioso da territorialidade dos diferentes povos indígenas, 
considerando-se não apenas seus usos passados e presentes, mas também a perspectiva de uso 
futuro, tudo isso “segundo seus usos, costumes e tradições”, conforme o artigo 231 da CF.  

Além disso, para se compreender a situação fundiária dos povos indígenas, é preciso entender 
como se classifica as terras que são ocupadas por eles. Tal fato, está disposto no Estatuto do 
Índio (Decreto n.º1775/96), que dispõe que as terras indígenas podem ser classificadas nas 
seguintes modalidades: terras indígenas tradicionalmente ocupadas, que são as terras indígenas 
tratadas no artigo 231 da constituição federal de 1988, ou seja, de direito originário dos povos 
indígenas, cujo processo de demarcação é disciplinado pelo Decreto n.º1775/96; reservas 
indígenas, são terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se 
destinam à posse permanente dos povos indígenas.  

São terras que também pertencem ao patrimônio da União, mas não se confundem com as 
terras de ocupação tradicional. Existem terras indígenas, no entanto, que foram reservadas 
pelos estados-membros, principalmente durante a primeira metade do século XX, que são 
reconhecidas como de ocupação tradicional; terras dominiais, são terras de propriedade das 
comunidades indígenas, havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos 
da legislação civil; e terras interditadas, que são áreas interditadas pela Funai para proteção dos 
povos indígenas isolados, com o estabelecimento de restrição de ingresso e trânsito de terceiros 
na área. A interdição da área pode ser realizada concomitantemente ou não com o processo de 
demarcação, disciplinado pelo decreto n. º1775/96. 

Outro quesito a se ressaltar é que as terras indígenas são terras da União, ou seja, bens públicos, 
portanto, são imprescritíveis, inalienáveis e impenhoráveis. Por isso, que os povos que ali vivem 
têm apenas a posse e o usufruto, e não o direito de propriedade, de todo modo, ao observar o 
real objetivo da luta pela terra dos povos originários, há de se perceber que não é uma luta pela 
propriedade e sim uma luta pelo teor histórico que está presente nas terras que lhe são de 
origem.  

Dessa forma, segundo Lino Neves, iniciativas de autodemarcação refletem a visão 
eminentemente “coletivista” da terra que funda a noção indígena de “terra de viver” – física, 
cultural e temporalmente contínua, de e para todos. Essa é uma visão bem diferente da 
hegemonicamente construída no mundo capitalista, e é porque na cultura indígena, há um 
esforço coletivo para o compartilhamento e para o “viver bem”, que é tão buscado e pregado 
por essas comunidades, é algo além de sobreviver, é prosperar, é alcançar a própria felicidade.  

Ademais, a fim de ênfase, o direito de posse a qual os povos indígenas detêm em suas terras 
não é o mesmo cultuado tradicionalmente na tradição civilista. Trata-se, no entanto, de um tipo 
específico, de natureza originária e coletiva, pois, destina-se para suas atividades produtivas, 
imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessária 
à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.  

No artigo de Bruce Albert (2015), existe uma crítica sobre como o modo de produção do homem 
branco trouxe para as comunidades Ianomâmi os “espíritos da epidemia”, Xawarari, com a 
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exploração do ouro. Essa analogia serve para ilustrar que, o ímpeto predador do capitalismo 
infectava as águas dos rios e destruía as florestas para trocar cada vez mais objetos que pareciam 
não ter valor, enquanto os Ianomâmis, em seus rituais, trocavam tradicionalmente seus bens 
em grandes ritos intercomunitários reahu somente em situações muito especiais. Ou seja, a 
cultura indígena sempre foi e continua se mantendo coletivista, sempre se contrapondo ao 
individualismo burguês, tentando preservar Pachamama, ao contrário do modus operandi 
capitalista que hoje é o maior responsável pelos desastres ambientais que vivenciamos. 

 

HISTÓRICO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS 

Para iniciar esse tópico, é importante primeiramente, ter em mente que, desde sua colonização, 
os portugueses subjugaram e massacraram os povos originários, seja com guerras ou com as 
grandes epidemias que dizimaram diversas populações que aqui viviam. Diante destes fatos, a 
importância da demarcação para o direito a posse desses povos é único, pois garante que, eles 
tenham respaldo não só legal, bem como documental, que prova (apesar de tudo), que de fato, 
existe um direito originário sobre tais terras. Isso é importante, porque como será visto, durante 
muito tempo na história brasileira, não houve respaldo nenhum que garantisse para essas 
populações um direito efetivo à suas terras, cultura e diferença.  

Sendo assim, a primeira lei que de certo modo assegurava a terra aos povos originários é a Lei 
de Terras de 1850. No entanto, acontece que na realidade, o processo que se sucedeu foi o 
contrário, grileiros e posseiros usaram dos mais diversos tipos de argumentos (como o de que 
não haviam mais povos indígenas, que todos estavam aculturados, miscigenados ou extintos), 
para que conseguissem tomar posse de suas terras diante de falsas escrituras. O que se entende 
dessa lei, é que ela apenas serviu como um pretexto para afastar certas comunidades como os 
imigrantes e negros libertos que estavam começando a existir, mas que não era um real instituto 
para proteção dos direitos indígenas (DAMBRÓS, 2019). 

Mas, foi somente em 1910 que se criou o SPI (Serviço de Proteção ao Índio), que era gerida por 
Marechal Cândido Rondon, que defendeu durante sua gestão que os povos originários fossem 
nações autônomas. Após a criação dessa autarquia, inicia-se um momento de maior pacificação 
e proteção do Estado perante a questão indígena, e não mais de genocídio. É interessante que, 
com isso, os índios também passaram a ser reconhecidos como parte integrante da sociedade 
brasileira, tanto que, a próxima constituição brasileira irá reconhecer a eles direitos.  

Portanto, é na Constituição de 1934 que pela primeira vez os povos indígenas tiveram seus 
direitos garantidos constitucionalmente. Especificamente, é no artigo 5º, XIX, m e no artigo 129, 
em síntese eles dizem que, competia a união, aquela época, legislar privativamente sobre a 
incorporação dos silvícolas à comunhão nacional e que seria respeitada a posse de terras de 
silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado 
aliená-las. Ainda que essa constituição previsse a posse dos povos indígenas, ela é vaga em não 
prever mecanismos que garantam a real efetividade desses direitos, tanto que, como foi exposto 
durante o artigo, não puramente um direito à posse, é ter sua cultura e costumes respeitados 
por toda a sociedade. Em consoante com a Constituição de 34, as próximas de 37 e 46 continuam 
a tratar do tema da mesma forma, sem mudar em nada de forma substancial.  
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Desse modo, é somente na Constituição de 1967 que temos algumas mudanças, colocando as 
terras indígenas como bens da união e reconhecendo o direito ao usufruto exclusivo dos 
recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes, (art. 186, CF/67). É em 67 também 
que o SPI é substituído pela FUNAI, que atualmente é a Fundação Nacional do Índio, autarquia 
vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e mantida até os dias atuais. Logo após, 
em 69, é aprovada a Emenda Constitucional nº 1 que tornou nulo os efeitos jurídicos de domínio, 
posse ou ocupação por terceiro das terras indígenas sem direito a ação ou indenização contra a 
União e a FUNAI. Por último, em 73, aprova-se a Lei 6001, ou seja, o Estatuto do Índio, é notável, 
que o objetivo dessa lei era integrar os indígenas a sociedade brasileira, num sentido muito mais 
de aculturação e propondo que o Estado teria que tutelar sobre eles (os colocando como 
parcialmente capaz) e delimitando suas terras apenas para a moradia e as áreas associadas as 
atividades agrícolas, desconsiderando qualquer outra atividade que exigia extensão mais ampla, 
como caça, pesca, coleta, etc.  

Ou seja, todas essas políticas implementadas durante a ditadura militar, apesar de parecerem 
emancipar os povos indígenas, na verdade os deixaram numa situação em que ainda dependiam 
do Estado para praticamente tudo, sem uma voz que era propriamente sua, forçados a se 
integrar em uma sociedade extremamente racista e segregacionista como era a da época (o que 
não difere muito dos dias atuais). Segundo dados do documentário “Guerras do Brasil.doc”, 
obtidos através do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, revelam que durante a 
ditadura, 8.350 indígenas foram assassinados, comprovando que, por mais que houvesse essa 
impressão de melhoria dos direitos dos povos originários, isso não passa de uma maquiagem 
usada pelos governos militares para disfarçar suas péssimas gestões. (BRASIL.DOC, 2019 

Finalmente em 1988, com a constituinte, com um movimento fortalecido, os povos indígenas 
com muita luta conseguiram incluir o princípio da diversidade cultural na CF, superando a ideia 
de tutela dos povos indígenas. Desde então, há uma resistência e luta que marcou 
profundamente a relação desses povos não só com o governo, bem como com madeireiros e na 
busca por ainda mais direitos e garantias. Por exemplo, há um longo processo para que as terras 
sejam regularizadas como Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas, o processo 
administrativo da FUNAI para que se demarque a terra inclui, um estudo de caso, que 
fundamenta a identificação e a delimitação da terra indígena; após delimitadas existe um tempo 
em aguardo para expedição pelo próprio Ministro da Justiça; somente após demarcação física 
com marcos e georreferenciamento que a terra poderá ter seu decreto de homologação e 
registro em Cartório em nome da União e na Secretária do Patrimônio da União; há também as 
áreas interditadas, que são as com restrições de uso e ingresso de terceiros para a proteção de 
povos indígenas isolados. Então, o problema não é a quantidade de passos em si, mas a demora 
do governo para conseguir viabilizar a demarcação das terras, tendo em vista que são áreas que 
a todo momento sofrem invasões e grilagem, o que gera muitos conflitos entre os próprios 
indígenas na tentativa de proteger sua terra e os invasores. 

Ainda, não é possível falar sobre historicidade da demarcação das terras dos povos indígenas 
sem trazer a discussão para os dias atuais, onde vivemos um dos maiores retrocessos ideológicos 
dos últimos anos, com notícias assombrosas de um governo descabido, onde a luta para a 
garantia do direito a posse que é constitucionalmente garantida, deve ser ainda mais recorrente. 
Tanto que, as hostilidades já são crescentes dentro dos territórios indígenas, cada vez mais se 
tem notícias de madeireiros e garimpeiros que forçam a entrada, ferindo o direito que 
duramente foi conquistado por esses grupos. Nesse sentido, em notícia recente, as comissões 
de direitos humanos e minorias, de meio ambiente e desenvolvimento sustentável e de 
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segurança pública e combate ao crime organizado da câmara dos deputados, fizeram uma 
audiência pública no dia 26/11/2019 para debater justamente o papel do Estado no 
enfrentamento do crime organizado que atua na exploração de ouro dentro da Terra Indígena 
Yanomami, e as consequências sobre este povo em Roraima, onde a indígena e deputada 
federal, Joênia Wapichana (Rede/RR), que pediu a realização do encontro, pela CDHM relatou:  

Apesar do crime que lesa o povo indígena, o meio ambiente e a União em 
bilhões, não há qualquer informação de condenação ou de ações 
compensatórias para os lesados. Pelo contrário, o único julgado pelo crime 
de genocídio, praticado em 1993, foi novamente preso por continuar 
praticando exploração mineral dentro da terra Yanomami sem ser 
definitivamente alcançado pela Justiça. (WAPICHANA, 2019) 

Por fim, o que se pretendeu demonstrar é que, por mais que existam institutos civis e 
constitucionais que pretendam diferenciar e dar esse direito a posse aos povos indígenas de 
forma diferenciada, respeitando suas raízes ideológicas e culturais, num sentido de promover a 
multietnicidade do país, tal característica que demorou séculos para ser admitida, só se terá de 
fato o exercício desses direitos se o governo realmente se comprometer em efetivá-los. Não 
obstante, a Bolívia, foi pioneira na América Latina ao trazer na sua constituição a noção do 
Estado plurinacional, avançando muito mais que o próprio Brasil nesse sentido, com a natureza, 
ou seja, Pachamama, podendo ser sujeito de direitos, tanto que, David Choquehuanca, na 
época, ministro das Relações Exteriores da Bolívia, em uma entrevista de 2010, ao jornal 
boliviano La Rázon falou sobre o ‘Viver Bem’, e em como o Governo se estruturava numa nova 
cosmovisão andina, com uma proposta que situa a vida e a natureza como eixos centrais de 
cuidado.  

Percebe-se então, que esse é um modo muito mais coletivista de se ver as coisas, a posse aqui, 
não é a posse capitalista que é pregada no nosso ordenamento, é a posse coletiva, onde todos 
podem exercer seu papel para melhorar a experiência de vida uns dos outros, e assim por diante, 
e são esses ensinamentos que os povos originários brasileiros também podem passar para nós 
se houvesse uma abertura maior da nossa sociedade para escutá-los (CHOQUEHUANCA, 2010). 
Porém, nos fechamos no nosso caos, nas nossas cidades e ignoramos o que acontece nas ditas 
“aldeias”, numa intolerância que é pregada e ensinada desde criança para que vejamos esses 
povos como culturalmente inferiores, quando é justamente o contrário, não existe cultura 
inferior, somos todos iguais, mas temos muito mais a aprender com eles. Em conclusão, o que 
entristece mesmo é ver o presidente da República dizer que, segundo notícia da revista EXAME: 
“Por que reservar um espaço sobre uma terra onde você não pode fazer nada sobre ela? Nós 
queremos o índio fazendo na sua terra exatamente o que o fazendeiro faz ao lado. Podendo 
inclusive garimpar”. 
 

 

CONCLUSÃO 

Dessa forma, a Carta Magna de 1988 abandona a perspectiva fundada na ideia de tutela dos 
povos indígenas e a inclui o princípio da diversidade cultural na medida em que assegura o 
respeito aos modos de vida dos mesmos. A cultura indígena exige a compreensão de que a terra 
não é mercadoria, mas sim território; caracterizada como requisito indispensável para a 
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reprodução física e social. Nesse sentido, há uma conexão entre essa categoria social e a terra 
que merece cuidado e, sobretudo, respeito.  

Tal conexão é exacerbada pelo direito à terra, o qual, por sua vez, não é consagrado pelo 
instituto da posse. Isso porque o direito de posse a qual os povos indígenas detêm em suas terras 
não é o mesmo enunciado na tradição civilista. Trata-se de um tipo específico, de natureza 
originária e coletiva, pois, destina-se para suas atividades produtivas, imprescindível à 
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessária à sua reprodução 
física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Logo, a posse indígena pode ser 
comparada ao instituto civilista do usufruto, o qual engloba não só a posse, mas também o uso, 
administração e percepção dos frutos.  

Nessa perspectiva, a demarcação das terras indígenas age na garantia do direito à terra visto 
que assegura o direito originário sobre tais terras. Isso é imprescindível, pois durante muito 
tempo na história brasileira, não houve respaldo nenhum que garantisse para essas populações 
um direito efetivo à suas terras, cultura e diferença. 

Ainda, a demarcação como procedimento administrativo, exacerba a imprescindibilidade de 
ações favoráveis por parte do Poder Público de modo a efetivar os direitos constitucionais: é 
necessário não só a garantia da posse civilista, mas também a garantia de que serão preservados 
os recursos ambientais necessários ao bem-estar indígena e as condições necessárias a sua 
reprodução física e cultural, sempre em conformidade com os costumes e tradições dessa 
cultura.  

Portanto, dentro de uma sociedade pluriétnica e multicultural, faz-se necessário o 
entendimento e respeito às especificidades indígenas, como maneira de permitir a continuidade 
desses povos; os quais, por sua vez, têm direito ao reconhecimento de sua cultura.  
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RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo promover a reflexão sobre como a legitimação da posse de imóveis 
por família de baixa renda, possibilitada pela nova lei de Regularização Urbana (Lei Federal nº 
13.465/2017), contribui para a efetividade dos direitos constitucionais de moradia, propriedade e 
dignidade da pessoa humana. Para tanto, resgata o histórico dos direitos fundamentais em todo o 
mundo e suas implicações na Constituição Federal Brasileira, traçando a convergência entre esses 
diferentes direitos. Apresenta conceitos sobre posse e propriedade, contextualiza a situação da 
regularização fundiária urbana no Brasil e os avanços da área com a aprovação da nova legislação. A 
metodologia utilizada para a produção do trabalho foi o dedutivo através de pesquisa bibliográfica e 
documental, baseada na legislação brasileira, livros de doutrina jurídica nacionais, artigos científicos e 
notícias. Utiliza-se conceitos de reconhecidos constitucionalistas, como Bonavides, Igno e Hesse dos 
civilistas Gagliano, além da análise atualizada de juristas como Macedo.                          

Palavras-chave: Direito Constitucional; dignidade da pessoa humana; direitos sociais; Direito Civil; 
posse; propriedade; regularização fundiária. 

INTRODUÇÃO  

Segundo a Constituição Federal, a propriedade é um direito fundamental, ligado à dignidade da pessoa 
humana. O caput do artigo 5º prevê: “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”. Em 
seguida, a Carta Magna estabelece a moradia como um direito social. Dispõe o artigo 6º: “São direitos 
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição”.  

Diante de tais dispositivos, percebe-se que o constituinte se preocupou em garantir aos brasileiros o 
direito de usar, gozar e possuir bens e dispor deles da maneira como quiser, sendo esses bens móveis 
ou imóveis. Infere-se que o direito à moradia está relacionado à essa garantia, sendo plenamente 
exercido apenas quando o brasileiro pode atuar sobre ela todas as prerrogativas de proprietário. Nesse 
sentido, legislações ordinárias são editadas para normatizar e regulamentar tais direitos, como os da 
legitimação da posse.  

A Lei nº 13.465/2017 é um desses dispositivos. Entre outros aspectos, ela trata da Regularização 
Fundiária Urbana de Interesse Social. Sua edição promoveu grandes debates sobre a legitimação da 
posse de bens imóveis à população de baixa renda ocupante de núcleos urbanos informais entre 
pensadores do direito urbanístico e dos direitos sociais. Muito disso porque no Brasil as ocupações 
desordenadas da cidade acarretaram uma série de desigualdades. Logo, uma mudança na legislação 
que desburocratiza os processos para titulação de imóveis e amplia os legitimados para requerer tal 
legitimação desperta o interesse de estudantes e juristas. O presente artigo surge então justamente 
com a proposta de promover uma reflexão sobre o tema.  
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DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS  

A partir da leitura da doutrina de Igno (2015), pode-se conceituar os direitos fundamentais como sendo 
os direitos básicos de todos os cidadãos, inerentes a todos, sem distinção. Esses direitos têm como um 
dos objetivos limitar o poder estatal, pois estabelecem normas e princípios que ele deve seguir para 
garantir uma vida digna a todos. 

Seguindo a linha de pensamento de Hesse, os direitos fundamentais almejam criar uma série de 
princípios e normas a serem seguidas pelo Estado para garantir uma vida na liberdade e na dignidade 
humana a todos os seres humanos. Em relação aos direitos fundamentais, Carl Schmitt estabeleceu 
dois critérios para a sua caracterização. 

“Pelo primeiro, podem ser designados por direitos fundamentais todos os direito ou 
garantias nomeados e especificados no instrumento constitucional. Pelo segundo, 
tão formal quanto primeiro, os direitos fundamentais são aqueles direitos que 
receberam da Constituição um grau mais elevado de garantia ou de segurança; ou 
são imutáveis (...) ou pelo menos de mudança dificultada.” (SCHMITT, 1954 apud 
BONAVIDES, 2004, p.561) 

Da leitura dessa citação, é possível perceber que a constituição de cada país traz seu próprio caráter 
de rigidez em relação a esses direitos, tendo em vista que são inerentes a todos os seres humanos. No 
Brasil, eles são cláusulas pétreas e sua interpretação pode ser expandida, mas jamais reduzida. 
Contudo, para se chegar onde está, os direitos fundamentais passaram por diversas evoluções, sempre 
refletindo as necessidades que a população mais necessitava em determinados momentos. Dessa 
forma, se faz mister fazer uma análise sobre as gerações de direitos fundamentais. 

Gerações dos Direitos Fundamentais  

Tendo em vista que o direito é um reflexo do atual momento em que a sociedade vive, os direitos 
fundamentais, que visam garantir uma vida digna a todas as pessoas, também foram transformados 
conforme as sociedades avançaram ao longo dos anos. Os doutrinadores costumam classificar essas 
transformações em gerações. A adequação do termo, contudo, não é unânime. Bonavides (2004), 
alerta para o fato do termo “geração” trazer uma ideia de interrupção, de fragmentos e de análise não 
holística dos direitos. Entretanto, para ele, majoritariamente, a análise dos direitos fundamentais é 
feita como uma espécie de passagens cumulativas. Sendo possível, assim, fazer uma análise resumida 
sobre as três principais gerações de direitos fundamentais. 

De acordo com o autor, a primeira geração de direitos fundamentais é fruto do desenvolvimento do 
pensamento burguês do século XVIII e tem um forte caráter individualista. Esta geração de direito foi 
pensada com viés liberal, para a não interferência do Estado na vida do indivíduo. Pautada na 
liberdade, no direito à vida e na igualdade entre os cidadãos, essa geração primava para que todos 
tivessem as mesmas liberdades perante a lei. 

Já a segunda geração de direitos, que é de interesse dessa pesquisa, pode ser chamada também de 
direitos sociais. Segundo Bonavides (2004), essa geração de direitos é fruto do processo desenfreado 
da industrialização, que gerava graves problemas sociais dentro da sociedade do século XIX, como a 
marginalização dos mais pobres, fome e a falta da segurança. Dessa forma, a população ficou 
insatisfeita e promoveu diversos movimentos sociais reivindicando ações do Estado frente a esses 
problemas sociais. Assim, segundo o autor, no período pós-Segunda Guerra Mundial essa 

251



 

 

movimentação consagrou uma série de direitos nas constituições, exigindo que o Estado atuasse para 
que tais garantias e direitos se efetivassem, promovendo justiça social.  

Já os direitos de terceira geração são pautados em novas demandas, como fraternidade e 
solidariedade. Bonavides (2004) explica que esta geração de direitos tem um viés completamente 
diferente dos já citados acima, pois em sua formulação eles se desligaram do caráter do indivíduo e 
teve como foco a proteção de grupos humanos. 

Bonavides (2004) defende que a junção de todas as gerações de direitos fundamentais faz com que o 
cidadão tenha uma vida digna, possibilitando a ele o acesso a uma educação de qualidade, uma saúde 
pública eficiente e um trabalho que respeite os seus direitos adquiridos, para que seja assegurado aos 
indivíduos os mínimos existenciais a vida uma digna.  

Direito à Moradia e sua relação com a dignidade da pessoa humana  

Importante ressaltar, que de acordo com o disposto no artigo 1º da Constituição Federal, é consagrado 
o Estado Democrático de Direito como sendo um dos princípios fundamentais da República Federativa 
Brasileira. Além de que, no inciso III, um dos princípios que sustentam este modelo é o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Dessa forma, é válido afirmar que este princípio tão caro a todo o ser 
humano, foi elevado à categoria de norma jurídica.  

Igno em sua obra traz um conceito para determinar o que vem a ser esse princípio da dignidade da 
pessoa humana. 

"Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada 
ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 
Estado e da comunidade, implicando neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua 
participação ativa corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão dos demais seres humanos."  (SARLET, 2015 apud SEFFRIN; CENCI, 2017, 
p.7) 

Da leitura deste fragmento é possível perceber que para a realização plena da dignidade da pessoa 
humana, é necessário que tenha uma posição ativa do Estado, para que este possa criar condições 
mínimas existenciais a todo ser humano. Isto se dá porque somente a positivação da dignidade da 
pessoa humana como sendo um dos princípios fundamentais da República Federativa não é o 
suficiente para que possa ser assegurado plenamente. 

Em consonância com o exposto, o direito à moradia neste sentido, disposto no artigo 6º da 
Constituição, se faz como uma das várias matizes para a garantia da dignidade da pessoa humana 
devido ao seu caráter social, que será exposto mais a frente, além de que o direito à moradia garante, 
em tese, o mínimo existencial para uma vida digna. 

POSSE  

Desde os primórdios da humanidade, o homem demarca objetos/áreas sob a sua área de domínio, 
para a manutenção da vida, e se apossa de tais elementos. A posse é uma palavra que tem origem no 
latim e provém da palavra potis, que significa poder; e da palavra sessio, que significa estar firme. 
Assim, de forma literal, pode- se falar que a posse é o poder que se prende a algo. Ela também é um 
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instituto que vem sendo estudado pelo mundo jurídico desde o Direito Romano, quando iam surgindo 
os domínios sobre porções de terra. 

Como bem observa a jurista Maria Helena Diniz (2016), é um tanto quanto controverso definir com 
exatidão a expressão posse, visto que ela pode ser utilizada em vários sentidos na língua portuguesa. 
Para exemplificar a ambiguidade do termo, ela cita a confusão entre os institutos posse e propriedade. 
Segundo ela, no senso comum é corriqueiro afirmar que “alguém possui uma casa” e neste sentido 
empregado, afirmar que esse alguém é realmente o proprietário e não um mero possuidor. 

A partir da análise da doutrina civil de Gagliano (2019), é possível perceber que há uma certa dúvida 
se a posse é um direito ou uma relação fática. Para tanto, o autor apresenta duas teorias que tentam 
explicar a posse. Segundo Gagliano, a Teoria Subjetiva proposta por Savigny, define posse como a 
junção de dois elementos: o animus (vontade) e o corpus (objeto). Assim, para alguém ter a posse de 
um determinado objeto é necessário que ele tenha a vontade de possuir e, obviamente, tenha objeto 
em seu domínio. 

Já a Teoria Objetiva, formulada por Ihering e citada por Gagliano, define posse como a exteriorização 
da propriedade, ou seja, aquele que age como se dono fosse está exercendo a posse sobre 
determinado bem. Com essa conceituação, ele distingue posse e propriedade, de modo que exista a 
possibilidade do proprietário ter a posse sobre seu bem, mas também de transferir a posse para 
terceiros, não deixando de ser dono por causa da vontade do possuidor de ter o seu bem.  

Assim sendo, por meio do estudo da teoria de Ihering é possível perceber que existem duas formas de 
posse: a indireta, que é a exercida pelo proprietário; e a posse direta, que é exercida por terceiros que 
detém o objeto em seu poder, como é o caso do locatário. Destarte, o artigo 1.196 do Código Civil 
afirma que o possuidor é “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos 
poderes inerentes à propriedade”. Assim, a partir desse dispositivo, é possível afirmar que a teoria 
objetiva de Ihering foi adotada pelo Código Civil brasileiro. 

Gagliano (2019) se atenta para o fato de que apesar da adoção da Teoria Objetiva pelo Código 
brasileiro, os legisladores a reestruturaram, pautando-se pelo princípio constitucional da função social 
da propriedade. Além do mais, para melhor compreender sobre o instituto da posse, ele ressalta que 
ele não está previsto no artigo 1.225 do Código Civil, que dispõe de forma taxativa os direitos reais. 

Sendo assim, a partir das ideias expostas por Gagliano, pode-se concluir que a posse é uma relação 
fática e corriqueira na vida cotidiana dos cidadãos e que se faz mister que se traga repercussão 
também no mundo jurídico, para que possa ser regulada devido a sua relação estreita com o instituto 
da propriedade.  

Propriedade e Função Social da moradia   

Quando a Constituição Federal foi promulgada em 1988, ela modificou conceitos e estudos no mundo 
do Direito e possibilitou diversas mudanças na vida das pessoas. Uma dessas importantes modificações 
foi a positivação das garantias fundamentais a todos os seres humanos, com princípios basilares para 
toda a jurisdição brasileira e o estabelecimento de normas para garantir o cumprimento desses 
direitos. Até mesmo a organização simbólica da Carta Magna, que logo de início prevê as garantias 
fundamentais dos cidadãos e só depois dispõe sobre o modo organizacional do Estado, demonstra a 
supremacia e a preocupação dos legisladores para com essas questões. Vale ressaltar que esses 
princípios constitucionais passaram a permear todo o ordenamento jurídico, desde o direito público 
até o direito privado, que é a relação entre os privados. 
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Assim, conforme especificado mais acima, o primeiro título da Constituição Federal traz os princípios 
fundamentais da Carta Magna, que estabeleceu a dignidade humana como um fundamento da 
República Federativa Brasileira. Já o título II elencou os direitos e garantias fundamentais dos 
brasileiros, dentre eles o de propriedade e de moradia. Seguindo-se o texto Constitucional percebe-se 
que não há apenas a previsão do direito à moradia, mas os legisladores preveem uma finalidade para 
esse direito. O Título VII, que trata da ordem econômica e financeira do Brasil, dispõe como princípio 
para essa ordem a função social da propriedade. Sobre esse assunto, Didier discorre: 

“Trata-se este princípio que atribui à propriedade conteúdo específico, dando-lhe 
novo conceito. A positivação constitucional destes princípios demonstra uma 
tentativa de unir dois extremos da história jurídica: o clássico direito de propriedade 
e a sua nova feição, caracterizada pelo desenvolvimento teórico de sua nova função 
social.” (DIDIER, 2008, p. 2-3)  

A partir da leitura desse fragmento é possível perceber a influência direta que esses princípios exercem 
no ramo do direito privado, trazendo uma ruptura nesta área do direito que historicamente sempre 
foi marcada predominantemente por interesses particulares, sem considerar os impactos causado nos 
indivíduos ao seu redor. 

Portanto, após a promulgação da Constituição Cidadã e a incorporação desses princípios ao direito 
privado, caso uma propriedade não esteja cumprindo com o seu papel dentro da sociedade, sua posse 
e propriedade podem ser alteradas. Por exemplo, caso haja uma casa abandonada, sem uso e nem 
demonstração de interesse de uso pelo proprietário e uma família ocupe essa propriedade de forma 
pacífica, fazendo deste lugar inclusive sua fonte de renda, ela poderá tentar legitimar a posse do imóvel 
com as ações possessórias cabíveis em cada caso, pois o atual proprietário não estaria cumprindo com 
a função social da propriedade. 

Contudo, apesar de todos os esforços constituintes, a partir das informações de uma matéria publicada 
no Jornal Correio Braziliense (2019), com dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, é possível 
perceber que o direito à moradia ainda não é efetivo no Brasil, muito porque ele está desconectado 
da propriedade formal, reduzindo os atributos que a coisa pode gerar: “Cerca de 50% dos imóveis no 
Brasil têm algum tipo de irregularidade. São 60 milhões de domicílios urbanos, sendo 30 milhões 
irregulares – ou seja: os seus ocupantes nunca foram a um cartório para providenciar a escritura”.  

Assim, o direito à moradia, consagrado como um direito social, está intimamente ligado com o direito 
real de propriedade. Segundo Macedo (2017), eles não se confundem, mas se correlacionam, 
importando a quem tem sua moradia alcançar a propriedade formal, que pode ser dar pela 
implementação de diversos institutos, dentre eles os previstos na Lei nº 13.465/17.  
 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA  

Alterando cerca de vinte legislações e normativas, em 2017, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 
13.465/2017, que entre outros aspectos dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana, 
nacionalmente conhecida como Reurb, por meio de processo administrativo. Segundo Amadei, 
Pedroso e Filho (2017), em sentido amplo, essa categoria jurídica (assim classificada e defendida por 
eles), se relaciona com todos os mecanismos e institutos que promovem a adequação e a conformação 
de um empreendimento imobiliário ao regramento posto.  

Dessa forma, para os autores, a nova legislação traz regras gerais sobre a matéria visando contemplar 
aqueles que têm moradia, mas não têm propriedade, proporcionando assim dignidade à pessoa 
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humana. Em uma entrevista à TV Senado (2017), sobre a lei da Reurb, o juiz Paulo Carmona explica: 
“Regularização urbana não é só dar um título de posse. A lei a entende em um sentido mais amplo, 
que é dar dignidade, moradia digna, acompanhada de saneamento básico, de infraestrutura e 
qualidade de vida”. Nesse sentido dispõe o artigo 9º da Lei nº 13.465/2017:  

 

Art. 9º: Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos 
aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas 
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos 
urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus 
ocupantes. 

§ 1º Os poderes públicos formularão e desenvolverão no espaço urbano as políticas 
de suas competências de acordo com os princípios de sustentabilidade econômica, 
social e ambiental e ordenação territorial, buscando a ocupação do solo de maneira 
eficiente, combinando seu uso de forma funcional. 

§ 2º A Reurb promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser 
aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente existentes, na forma 
desta Lei, até 22 de dezembro de 2016. 

Sendo que por núcleo urbano informal a legislação entende e define em seu artigo 11: “aquele 
clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus 
ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização”.  

Assim, a partir disso, entende-se que o Congresso Nacional aprovou essa lei com o objetivo de legitimar 
a posse de ocupantes de áreas urbanas pré-estabelecidas, titularizando-os, e estabelecendo normas 
gerais para que os entes federativos desenvolvam políticas locais de acesso à moradia digna. Durante 
a entrevista, Carmona (2017) defende que essa legislação primeiro se importa com âmbito social, 
depois com o urbanístico, sendo portanto uma norma inclusiva e preventiva, com limites temporais e 
qualitativos.  

Tartuce (2018) detalha as definições da lei e afirma que ela abrange medidas jurídicas para solução 
dos problemas dominiais, referente às situações em que o ocupante de uma área pública ou privada 
não possui um título que lhe dê segurança jurídica sobre sua ocupação, bem como medidas que 
adequem os parcelamentos à cidade regularizada, como a implantação de infraestrutura essencial 
(calçamento, esgoto, energia, fornecimento de água), decorrentes dos loteamentos implantados sem 
atendimento das normas legais. Além disso, o autor entende a legislação como uma norma que 
estabelece medidas ambientais que buscam superar o problema dos assentamentos implantados sem 
licenciamento ambiental e em desacordo com a legislação urbana e de proteção ao meio ambiente, e 
estabelece medidas sociais, trazendo soluções à população beneficiária da Reurb, especialmente nas 
ocupações por famílias de baixa renda (mas não excluindo as demais populações), de forma a propiciar 
o exercício digno do direito à moradia e à cidadania, proporcionando qualidade de vida. 

Sobre essas modalidades, a legislação estabelece:  

Art. 13. A Reurb compreende duas modalidades: 

I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos 
urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, 
assim declarados em ato do Poder Executivo municipal; e 
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II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos 
núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de 
que trata o inciso I deste artigo. 

 

 

De acordo com a legislação, na Reurb-S o poder público competente deve implementar a 
infraestrutura essencial, os equipamentos comunitários e as melhorias habitacionais previstos nos 
projetos de regularização, assim como arcar com os ônus de sua manutenção. A lei define ainda os 
legitimados para requerer a regularização, os procedimentos administrativos para tanto as formas de 
conclusão da Reurb e os meios para seu registro. 

Para Tartuce (2018), o dispositivo proporciona a inserção de pessoas até então marginalizadas à ordem 
econômica das cidades, com dignidade e respeito aos direitos fundamentais.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir da leitura deste artigo, é possível depreender que a moradia é um direito social garantido a 
todos os residentes no Brasil, pois se trata de um direito fundamental que necessita de uma ação 
positiva do Estado. Logo, cabe ao Estado estabelecer as condições necessárias para que todos os 
cidadãos possam ter um lugar para chamar de seu.  

Além de que a posse é uma situação fática que gera efeitos no mundo jurídico, por isso é um instituto 
tão visado e estudado no ramo dos direitos das coisas. Isto se dá porque por meio da posse, em alguns 
caso, pode convergir na propriedade do imóvel por meio do usucapião.  

Destarte, a Lei de Regularização Fundiária (Reurb) vem para trazer normas gerais a serem seguidas 
sobre a matéria fundiária. Esta tem o intuito de garantir o direito de moradia juntamente com o 
princípio da dignidade da pessoa humana para os indivíduos que tem moradia, ou seja, tenha a posse 
do imóvel, mesmo que de forma clandestina, mas não tenham a propriedade de fato.  

Dessa forma, ao estabelecer as condições necessárias para que o indivíduo consiga o título do imóvel, 
além de da mera formalização do ato, esta lei visa constantemente garantir que o direito social à 
moradia disposto na Constituição possa de fato ser cumprido. Por conseguinte para que o fim maior, 
ou seja, o respeito à dignidade da pessoa humana seja efetivado aos mais necessitados, que sofrem 
constantemente com violações aos seus direitos básicos.  
 
REFERÊNCIAS:  

AMADEI, Vicente A.; FILHO, Ralpho W. B. M; PEDROSO, Alberto G. A. Primeiras impressões sobre a Lei nº 
13.465/2017. São Paulo: Arisp, 2017. Disponível em: <http://www.arisp.com.br/lei_n13465_2017.pdf>. Acesso 
em: 26 out. 2019 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros. 2004 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federal do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 

BRASIL. Lei nº 10.406, 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 
2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 30 out. 2019 

256

http://www.arisp.com.br/lei_n13465_2017.pdf


 

 

BRASIL. Lei nº 13.465, 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 06 set. 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2017/Lei/L13465.htm>. Acesso em: 30 out. 2019 

CARMONA, Paulo. Processo de regularização fundiária fica mais simples com nova lei, explica juiz. TV Senado. 
2017. (27m58s). Disponível em:  <https://www.youtube.com/watch?v=gadsb-EnZJQ>. Acesso em: 23 nov. 2019 

DIDIER JR, Fredie. A Função social da propriedade e a tutela processual da posse. Bahia, 16 out. 2008. Disponível 
em: <http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Politica_Agraria/3diderjrfuncaosocial.pdf>. Acesso em: 26 
out. 2019 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: direitos reais. São Paulo: 
Saraiva Educação: 2019 

KRELL, Andreas J.. Realização dos direitos fundamentais sociais mediante controle judicial da prestação dos 
serviços públicos básicos (uma visão comparativa). Brasília, out/dez. 1999. Disponível em: 
<http://staticsp.atualidadesdodireito.com.br/marcelonovelino/files/2012/06/Direitos-sociais-Andreas-
Krell.pdf>. Acesso em: 26 out. 2019 

SARLET, Igno Wolfgang; MARIONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. 
São Paulo. Saraiva. 2015  

TARTUCE, Flávio. A lei da regularização fundiária (Lei 13.465/2017): análise inicial de suas principais 
repercussões para o direito de propriedade. Revista de Ciências Jurídicas. 2018. Disponível em: 
<https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/7800>. Acesso em: 29 de outubro de 2019. 

SEFFRIN, Geciana; CENCI, Daniel Rubens. Dignidade da pessoa humana e direito à moradia digna no Estado 
Democrático de Direito. Rio Grande do Norte, dez. 2017. Disponível em:< 
file:///C:/Users/User/Downloads/8678-Texto%20do%20artigo-36682-1-10-20171227%20(1).pdf>. Acesso em: 
29 out. 2019 

  
 
 

257

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gadsb-EnZJQ
https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/7800


 

 

 

 

 

 

 

 

MULHER “HONESTA”: AS MARCAS DE UM PASSADO 
ESCRAVAGISTA 

 

 

DE BRITO SANTANA, Amanda Inara 
Graduanda; Universidade Federal de Goiás 

amanda.britss@gmail.com 
 

DE GÓES JUNIOR, José Humberto 
Doutor; Universidade Federal de Goiás 

humberto_goes@ufg.br 

 

258

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

A presente pesquisa tem como pretensão investigar como a classificação “mulher honesta” 
empregada no Código Criminal Brasileiro de 1830 alcança diretamente a mulher negra. 
Historicamente, o Direito Penal categorizou as mulheres, quase sempre, na condição de sujeito 
passivo dos crimes sexuais. Para tanto, utiliza termos como “virgem”, “honesta” ou, “prostituta”, 
“pública”, com vistas a alcançar diretamente a mulher preta e de posição social subalterna. É 
importante refletir o alcance desse estigma no período em que corpos negros escravizados eram 
dispostos de forma quase absoluta por seus donos, sobretudo os abusos sexuais que as 
mulheres negras sofriam pelos senhores. Para o desenvolvimento do estudo, coordena-se a 
análise do Código Criminal de 1830 como documento histórico, bem como outros estudos 
desenvolvidos sobre a condição social da população negra no Brasil. Essa investigação se dá no 
bojo dos debates do Plano de Trabalho do Programa de Iniciação Científica intitulado “O Racismo 
e a Identidade Nacional na legislação brasileira: do Império a Era Vargas”, com enfoque na 
Legislação Penal. É fundamental para o trabalho entender o alcance político das transformações 
de condições das mulheres na sociedade, bem como o período escravagista e o impacto do 
colonialismo na vida das mulheres negras, a partir do pensamento desenvolvido por Heleieth 
Saffioti, Angela Davis, entre outras. 

Palavras-chave: Racismo Estrutural e Identidade Nacional; lugar social da mulher negra; racismo 
e legislação brasileira.  

INTRODUÇÃO 

Pode parecer um tanto repetitivo dizer que a História do Brasil foi redigida por grupos 
dominantes do poder, mas reafirmá-la é um ato concreto de resistência e de negação da história 
dita oficial. Por muito tempo, as mulheres negras foram invisibilizadas na história brasileira, ou, 
quando apresentadas, eram subjugadas, coisificadas e objetificadas pelo sistema colonial 
escravista cujo objetivo principal era assegurar a sua “normalidade” estrutural. 

O presente artigo tem como método investigar como a classificação “mulher honesta” 
empregada no Código Criminal Brasileiro de 1830 como documento histórico alcança 
diretamente a mulher negra. Os termos “virgem e honesta” expressos na norma permite 
comparar e compreender as expressões presentes na lei como eram socialmente empregadas 
ou compreendidas, tornando sutil o racismo por não ser falado, mas praticado tão abertamente 
que certas compreensões eram um pressuposto não dito, ou melhor, um axioma – verdade que 
não precisa ser dita porque é aceita. 

Desta forma, na medida em que se fala sobre o lugar da rejeição, a consciência como forma de 
alienação e esquecimento da história que não foi ouvida, se expressa como discurso dominante 
(ou efeitos desse discurso) numa dada cultura, ocultando memória, mediante a imposição do 
que ela, consciência, afirma como a verdade. Mas a memória tem suas astúcias - É ela que vamos 
abordar. 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar alguns estudos sobre a escravidão bem como as 
manifestações de mulheres negras em relação ao sistema escravista, buscar a recuperação da 
interconexão entre escravismo e patriarcado, as estratégias de resistência e as maneiras como 
a mulher escravizada procurava a liberdade, ou a liberta procurava ascender socialmente. Além 
disso, é 
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necessário fazer perceber as ambiguidades que atravessam a experiência das mulheres negras, 
escravas ou libertas, em uma realidade que as oprimia, com demandas específicas e maneiras 
próprias, dada sua condição naquele quadro social. 

Desta forma busca-se nessa análise “compreender que todo e qualquer tipo de opressão possui 
como marcadores a tríade: raça, classe e gênero, que são, por conseguinte, base das 
desigualdades sociais” (DAVIS, 2016). O estudo sobre a temática revela ainda dois aspectos: a 
mulher negra é triplamente explorada e a principal vítima da naturalização das opressões. 

A EROTIZAÇÃO DA MULHER DA “COR DO PECADO” 

A coisificação da mulher negra revela a justificativa da escravidão intensa no Brasil. Os ganhos 
produtivos, enquanto massa de manobra de crescimento da colônia, aliados à reprodução no 
sentido macro de procriação biológica da raça fizeram da mulher negra a incubadora dos futuros 
escravizados e escravizadas, mão de obra dos senhores. Como forma de compreender o 
processo de escravidão no Brasil, os escritos de Angela Davis sobre o período escravocrata dos 
EUA auxiliam no entendimento das circunstâncias vivenciadas por mulheres escravizadas: “o 
estupro era uma arma de dominação, uma arma de repressão, cujo objetivo oculto era aniquilar 
o desejo das escravas de resistir e, nesse processo, desmoralizar seus companheiros.” (DAVIS, 
2016, p. 36). 

A negação da subjetividade da mulher negra condicionava, sobretudo, as relações afetivas. As 
representações sociais negativas sobre as mulheres negras permanecem na sociedade atual, nos 
escritos, na academia, no senso comum, criando o imaginário da mulher negra mulata, amante, 
empregada doméstica e tantas outras derivações impostas e determinantes da dimensão sexista 
e racista na sociedade capitalista que mantém esse estigma tal qual foram vivenciadas pelas 
mulheres negras no século XIX. 

Pensando no modo como se estruturam as relações patriarcais o corpo é determinante 
enquanto espaço privado do homem. A erotização e a violência são até hoje marcas da 
naturalização da coisificação da mulher negra. Ana Cláudia Pacheco (2008) em sua tese “branca 
para casar, mulata para f... e negra para trabalhar” (ressignificação do ditado popular da época 
colonial: preta pra cozinhar, mulata pra fornicar e branca pra casar) discute a solidão da mulher 
negra enquanto escolha afetiva. A autora afirma que no Brasil os marcadores do racismo e do 
sexismo são ideologias e práticas socioculturais reguladoras das preferências afetivas 
individuais. 

O patriarcado é concebido na análise de Ana Cláudia Pacheco (2008) como uma relação de poder 
para além da concepção de família, uma vez que se materializa na relação do poder colonial. A 
sexualidade da mulher escravizada não está a serviço da procriação da família branca, mas na 
produção de uma subjetividade que implica na supremacia do poder do macho reprodutor e 
dominador. Apesar de não aprofundar o termo tal qual aprofunda a categoria gênero, ela 
acredita que ambos são determinantes para a estereotipação dos papéis sociais entregue às 
mulheres negras ainda hoje presentes nas escolhas afetivas. 

A exaltação da mulher negra enquanto objeto cumpre o papel único e exclusivo de justificativa 
das violências por elas sofridas no passado e no presente. Convém apontar que o termo 
dominação-exploração não se restringe somente ao homem branco opressor; parte também 
das torturas, humilhações e violências e violações das senhoras brancas. 
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[...] ao investigar as ações empreendidas pelas mulheres negras contra o 
regime escravista (o suicídio, o infanticídio, as fugas, os aquilombamentos, 
assassinatos etc.) se constata que as práticas de resistência ao escravismo 
também foram constituídas pelo gênero. Ou seja, tiveram atos que foram 
realizados majoritariamente ou exclusivamente por mulheres, a exemplo do 
aborto. Até porque, retirar a própria vida ou a vida de um filho, além de se 
efetivar como subtração de lucros dos exploradores da mão de obra escrava, 
representava um complexo exercício de enfrentamento a um sistema 
violento que negava a humanidade deste grupo devido à sua condição de 
gênero e raça. Essas práticas de resistência foram constantes. (SANTOS, 2016, 
p. 22).  

As mulheres negras escravas estavam colocadas em um nível social inferior, tanto por ser 
mulher, como por ser negra e, também escrava. Ser mulher, e ser escrava dentro de uma 
sociedade preconceituosa, opressora e sexista, é reunir todos os elementos favoráveis a 
exploração, tanto econômica quanto sexual, e ser o alvo de humilhações da sociedade nos seus 
diferentes seguimentos. 

Em uma sociedade escravista, ser negra livre ou liberta não minimizava o perigo de violência a 
que estava expostas constantemente. Segundo Maria Inês Oliveira: “tornar-se liberto não era o 
mesmo que tornar-se livre. Desta distinção encarregava-se a sociedade escravista de modo a 
perpetuar no ex-escravo as marcas de sua antiga condição servil. Mas os estigmas do cativeiro 
iam muito além do aspecto jurídico, determinando mesmo as próprias condições de vida do 
liberto (OLIVEIRA, 1988, p.11)”. 

TORNAR-SE LIBERTA NÃO É TORNAR-SE LIVRE: A “MULHER HONESTA” COMO EXPRESSÃO DA 
VIOLÊNCIA INSTITUCIONALIZADA 

Maria Dias, em sua obra “Resistir e Sobreviver” afirma que ser liberta não eximia as mulheres 
do ônus de viver em uma sociedade escravista. As forras enfrentavam inúmeros preconceitos, 
eram acusadas de ‘‘levar vida airada’’, de não ter moral. Eram constantemente abordadas pelas 
autoridades como se fossem escravas fugidas e algumas chegavam a ser presas várias vezes, 
amargando processos judiciais para comprovar o seu status de liberta. Muitas chegavam a ser 
raptadas, reescravizadas e revendidas como escravas. (DIAS, 2013, p. 377-378)  

Entre todos os tipos de violência sofrida pelas mulheres negras, ressalto a que se refere à 
sexualidade. As mulheres negras escravizadas, livres ou libertas, eram consideradas mulheres 
naturalmente sem honra, ou seja, eram consideradas parceiras ideais para o sexo 
descompromissado, enquanto a mulher luso-brasileira era detentora de honra e virtude, sendo 
ideal para gerar os filhos legítimos. Assim, as mulheres negras eram objeto dos desejos sexuais 
dos homens que na maioria das vezes não assumiam os filhos gerados dessa “relação”.  

É importante problematizar o termo mulher como campo discursivo, compreendendo que ora 
o uso da palavra mulher é visto como sinônimo de gênero ao longo da construção histórica do 
feminismo ora a palavra mulher almeja um sentido universalista, mas que privilegia um grupo 
em detrimento de tantos outros. Dessa forma, a palavra mulher é habitualmente utilizada como 
o sinônimo de mulher branca, desconsiderando demais especificidades e interseccionalidades. 

 As especificidades das vivências afetivas das mulheres negras que, além de 
lutarem contra as várias camadas do machismo e contra a falta de direitos apenas por seu 
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gênero, ainda são somadas as opressões em função da sua cor de pele e demais traços 
fenotípicos, além da exploração de um estereótipo sexual, que culminam na solidão afetiva da 
mulher negra. 

Esta categoria emergiu e foi nomeada a partir de duas principais análises, sendo a primeira 
constituída por reflexões sobre a opressão sexual vivenciada pelas mulheres, em geral, fruto de 
relações de poder, nas quais a dominação-exploração masculina opera. Saffioti chama atenção 
para a discussão necessária sobre o conceito de patriarcado, afirmando que “colocar o nome da 
dominação masculina – patriarcado – na sombra significa operar segundo ideologia patriarcal, 
que torna natural essa dominação e exploração” (2004, p. 56). 

Analisando o período histórico de 1830, o Código Penal da época usa os termos “Mulheres 
virgens”, “mulheres honestas” essa divisão “implícita” entre mulheres e mulheres é utilizada na 
divisão imaginária entre mulheres honestas e mulheres “públicas” (prostitutas). Nesse sentido 
normativo, só as “honestas” eram protegidas. Os crimes cometidos contra prostitutas, tinham a 
pena menor, evidenciando o moralismo interpretado, escolhido e institucionalizado, conforme 
o artigo 222, 224, 226 e 227 do Código Penal de 1830: 

Art. 222. Ter copula carnal por meio de violência, ou ameaças, com qualquer 
mulher honesta. 
Penas - de prisão por três a doze anos, e de dotar a ofendida. 
Se a violentada for prostituta. 
Penas - de prisão por um mês a dois anos. 
Art. 224. Seduzir mulher honesta, menor dezessete anos, e ter com ela copula 
carnal. 
Penas - de desterro para fora da comarca, em que residir a seduzida, por um 
a três anos, e de dotar a esta. 
Art. 226. Tirar para fim libidinoso, por violência, qualquer mulher da casa, ou 
lugar em que estiver. 
Penas - de dois a dez anos de prisão com trabalho, e de dotar a ofendida. 
Art. 227. Tirar para fim libidinoso, por meio de afagos e promessas, alguma 
mulher virgem, ou reputada tal, que seja menor de dezessete anos, de casa 
de seu pai, tutor, curador, ou outra qualquer pessoa, em cujo poder, ou 
guarda estiver. 
Penas - de prisão por um a três anos, e de dotar a ofendida. 

O alvo desse dispositivo era alcançar as que gozavam da sua liberdade, sobretudo a sexual. A 
mulher para ser merecedora de proteção jurídico-penal, somente era possível quando ela é 
contida, recatada. É importante ressaltar também nesse período a domesticação dos corpos das 
mulheres casadas, que eram tratadas como posse e propriedade de seus maridos, os crimes 
cometidos dentro do casamento não terão lugar na pena, conforme os artigos 228 e 250 do 
mesmo Código: 

Art. 228. Seguindo-se o casamento em qualquer destes casos, não terão lugar 
as penas. 
Art. 250. A mulher casada, que cometer adultério, será punida com a pena de 
prisão com trabalho por um a três anos. 

Conforme Vera Andrade Regina no seu artigo sobre a soberania patriarcal, enfatiza que na 
criminalização sexual o sistema criminal segue a lógica da seletividade, acendendo seus 
holofotes sobre as pessoas (autor e vítima, sobretudo a vítima) envolvidas, antes que sobre o 
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fato-crime cometido, de acordo com os estereótipos dos violentadores e vítimas. O diferencial 
é que já uma outra lógica específica acionada para  criminalização das condutas sexuais – a logica 
da honestidade – que pode ser vista como uma sub lógica da seletividade na medida em que se 
estabelece a linha divisória entre as mulheres consideradas honestas ( do ponto de vista da 
moral sexual dominante), que podem ser consideradas vítimas pelo sistema, e as mulheres 
desonestas (das quais a prostituta é o modelo radicalizado), que o sistema abandona na medida 
em que não se adequam aos padrões de moralidade sexual imposto pelo patriarcado à mulher.  

Desta forma, a apropriação pelo direito penal, da ideia de honestidade no comportamento 
sexual da mulher nunca escondeu suas verdadeiras pretensões: domesticar por meio da 
opressão e perdurar a ideologia do patriarcado, desta forma, a erotização e a violência são até 
hoje marcas da erotização e naturalização da coisificação da mulher, sobretudo, a mulher negra. 

GRITOS SILENCIADOS: ENEGRECER OS DISCURSOS 

A mulher ocupou sempre uma posição subordinada, sendo privada, na organização patriarcal, 
“de sua própria História e das histórias que modelizam sua própria história” (GERRA apud 
PADILHA, 2007, p.472).  Deste modo, considera-se que raça, como campo discursivo, continua 
a exercer um papel importante no imaginário da população brasileira. Imaginário social que se 
modifica, recria-se e que carrega símbolos e discursos dos mais de 300 anos de escravidão. 

Para Ana Colling (2004), é um desafio escrever acerca das mulheres, pois as visões masculinas 
têm sido preponderantes nas formações das representações sobre os papéis que as mulheres 
devem assumir ou ainda sobre o que é ser mulher. A autora pontua que os homens, por muito 
tempo, foram os únicos historiadores e, ao contar sobre as participações femininas 
escamoteavam-na ou mesmo a negavam restringindo essas participações às sombras. 

 Nesse sentido, Carla Cristina Garcia (2015) aponta a relevância de as mulheres resgatarem as 
contribuições históricas realizadas por estas e, ao passo que valoriza a busca pelo resgate, 
denuncia o medo que há em torno do termo feminismo. Assim, é importante compreender o 
que há por trás da construção do feminismo. 

Como fruto do período escravocrata, tem-se discursos e práticas ancorados nas ideologias das 
teorias do embranquecimento e da “democracia racial” contribuem para perpetuação, 
manutenção e reinvenção do racismo ao longo da história. Portanto, considera-se que o 
machismo atrelado ao racismo regula as preferências afetivas dos sujeitos e, neste contexto, 
estereótipos são atribuídos às mulheres negras nos quais sua imagem ora é hiper sexualizada, 
ora está associada ao trabalho subalterno, num reflexo que persiste das relações entre a casa 
grande e a senzala. 

Essa violência sexual colonial é, também, o “cimento” de todas as hierarquias de gênero e raça 
presentes em nossas sociedades, configurando aquilo que Ângela Gilliam define como “a grande 
teoria do esperma em nossa formação nacional”, através da qual, segundo ela: “O papel da 
mulher negra é negado na formação da cultura nacional; a desigualdade entre homens e 
mulheres é erotizada; e a violência sexual contra as mulheres negras foi convertida em um 
romance” (1996, p.54).  

Assim, socialmente a negra é lida como uma mulher disponível para o sexo, imprópria para 
relacionamentos duradouros e indigna de receber amor e respeito. No caso é como esse 
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elemento racial, racista e sexista se apresenta. Vemos, por exemplo, que nas atividades 
domésticas, em que as mulheres negras são maioria, o assédio e violência sexual ainda são uma 
realidade. Isso é produto da mentalidade colonial que reatualiza a senzala, através do quarto de 
empregada e onde se naturaliza que os assédios e abusos sexuais. 

No Brasil, os abusos sexuais contra as trabalhadoras domésticas perpetrados pelos próprios 
empregadores se caracterizam, com efeito, pelo fato de condensar a imbricação de relações de 
poder entre diferentes grupos e a conflitualidade que deriva disso. Não se trata apenas de uma 
violência sexista, mas também de uma violência racista e de classe, considerando que, como 
podemos verificar, nela se combinam as desigualdades de raça, classe e sexo, típicas da 
sociedade brasileira, que produz formas determinadas de opressão e de privilégio social 
(COROSSACZ, 2014, p. 300). 

As resistências dos homens negros e, em particular, da mulher negra, contra as opressões 
históricas, só reforçam a intencionalidade da luta. As mulheres negras eram iguais aos seus 
companheiros na opressão, mas indiferentes nos castigos aplicados a elas. A tríade exploração, 
humilhação, opressão demonstra a relação direta entre tempos passados e o presente, visto 
que o enorme espaço que o trabalho ocupa hoje na vida das mulheres negras segue padrões 
estabelecidos nos primórdios da escravidão. Ainda hoje mulheres negras são violentadas, 
estupradas e massacradas dentro e fora de casa; vivem a aniquilação nas políticas públicas, na 
educação, saúde, emprego e moradia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A narrativa ora apresentada buscou o passado para reafirmar o presente, mostrando o 
silenciamento da história oficial heteronormativa sobre as mulheres negras enquanto sujeitos 
históricos. Compreender o que é ser mulher e negra, a partir de um contexto, é ir além das 
convenções historiográficas. 

O fato é que, enquanto mulher negra, sentimos a necessidade de aprofundar nessa reflexão, ao 
invés de continuarmos na reprodução e repetição dos modelos que nos eram oferecidos pelo 
esforço de investigação das ciências sociais. Os textos só nos falavam da mulher negra numa 
perspectiva socioeconômica que elucidava uma série de problemas propostos pelas relações 
raciais. Mas ficava (e ficará) sempre um resto que desafiava as explicações. E isso começou a nos 
incomodar. Exatamente a partir das noções de mulata, doméstica e mãe preta que estavam ali, 
nos martelando com sua insistência. 

Trata-se de uma iniciação também em uma relação de domínio, de poder dentro das relações 
de classe e entre grupos de cor: poderíamos dizer que também é uma iniciação em uma 
branquitude generalizada, heterossexual e classista. Nas relações descritas, produz-se 
simultaneamente uma posição de hegemonia dentro das relações entre sexos, entre grupos de 
cor e entre classes. Essa experiência de hegemonia é incorporada, inscrita no corpo e 
reproduzida no presente, a ponto de ser sentida como natural.  

A cor branca é incorporada em sua classe privilegiada; é tão evidente que se torna invisível, por 
isso é raramente nomeada como elemento relevante da relação de domínio descrita. Sabe-se 
que as mulheres negras ou, de todo modo, percebidas como não brancas, foram tratadas e 
representadas ao longo da história como corpos sexualmente disponíveis para os homens 
brancos abastados.  Historicamente, sua condição é a de uma mulher negra ou não branca, sua 
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cor é quase produto da sua condição social de trabalho, a imaginária sexual tenda, cada vez 
mais, a serem marcados por fronteiras de raça, classe e gênero.  
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RESUMO 

O presente trabalho analisa a forma como os negros foram inseridos na legislação civil do século 
XIX e o impacto desse tratamento na construção do racismo estrutural brasileiro, conforme o 
conceito do filósofo Silvio de Almeida (2018). O estudo é desenvolvido junto ao plano de 
trabalho de iniciação científica “racismo e identidade nacional na legislação civil brasileira: do 
Império à Era Vargas”, cujo objetivo é analisar como o racismo se normaliza nas relações civis 
brasileiras a partir do século XIX. A metodologia do presente trabalho tem a legislação civil do 
período como objeto de estudo. Os possíveis resultados da pesquisa apontam que em meados 
do século XIX, à medida em que o Brasil se inseria na lógica mercantil globalizada, as legislações 
internas avançavam no sentido de modernização das relações públicas e privadas a partir de um 
“liberalismo à brasileira”, que se firmava na escravização da população negra. Enquanto o 
Código Comercial denomina negros de semoventes expondo o racismo de forma explícita, a Lei 
de Terras exclui estes do direito de adquirir propriedades de maneira sutil. São categorias 
fundamentais para o trabalho: privilégio; direito à terra; cidadania e; capitalismo, a partir do 
pensamento desenvolvido por: Vera Silva Telles, João Pedro Stédile e Silvio de Almeida entre 
outros e outras.  

Palavras-chave: Racismo Estrutural e Identidade Nacional; Questão Agrária e Raça; 
Cidadania; Direito à Terra e Desigualdade.  

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa versa sobre a forma como a população negra brasileira foi 
inserida na legislação do país, mais precisamente nas normas civis do século XIX. Uma vez que 
estas regulam as relações entre os cidadãos (de bem) e seus bens, o valor do negro naquele 
contexto reflete diretamente no tratamento despendido pelo Estado à esta parcela da 
população mediante leis e políticas públicas. 

Diferente da legislação criminal da época, que se tem uma ideia nítida de quem é o 
inimigo da nação e, justifica-se assim o cárcere da população não-branca, nesta análise civilista 
se trata de documentos mais sutis, pois o sujeito da ação é universal: o cidadão. Desse modo, a 
tática utilizada para excluir e segregar o negro se dá nas entrelinhas, como é o caso do Código 
Comercial e da Lei de Terras. 

O Código Comercial1 de 1.850 nasce para regular compras, vendas, contratos e 
falências, além do Decreto 7372 sobre a matéria processual, tratando-se de regulamentação 
inédita na realidade legal do país. O brasileiro poderia então exercer livremente os direitos 
econômicos com a devida regulamentação e segurança jurídica.  

O Código Comercial brasileiro de 1850 criou uma legislação para uma 
categoria profissional específica, que, para ter seus direitos assegurados e 
exercer seu ofício, precisava matricular-se nos Tribunais de Comércio e cujas 

 
1 O código comercial tem por função regular os direitos e obrigações das empresas e suas relações. É o 

diploma legal fundamental do direito comercial. Desde 2003, o Código Comercial Brasileiro de 1850 só 

está em vigor no que se refere ao Direito Comercial Marítimo, tendo sido os demais assuntos revogados 

pelo Código Civil Brasileiro de 2002. É atualmente um dos mais antigos diplomas legais em vigor no Brasil. 

2 O Decreto 737 de 25 de novembro de 1850 dispõe sobre a matéria processual para as ações previstas 
no Código Comercial de mesmo ano.  
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procurações passaram a ter validade idêntica às emitidas pelos cartórios 
(artigo 21). O Código dividia-se em três partes: Comércio em Geral, 18 títulos; 
Comércio Marítimo, 12 títulos e Quebras, com 8 títulos. Constata-se que ele 
antecipa diversas matérias do Direito Civil, que surgiu apenas em 1916, ao 
tratar de mandatos, trocas, locação, fianças, hipotecas, penhores e depósitos. 
(BENTIVOGLIO, 2005, p.20) 

A lei antecipa temas que seriam tratados somente em 1.916, com o advento do 
Código Civil, como diz BENTIVOGLIO, demonstrando o quão atrasado o país estava em relação 
aos países centrais do capitalismo no tocante à regulamentação de portos, comércios e relações 
internacionais.  

É importante destacar os códigos que foram anteriores ao brasileiro. O código 
comercial francês, data de 1808, quando a família real estava vindo para o 
Brasil, sistematizando uma legislação que, desde 1670, possuía uma 
regulamentação sobre o comércio de terra e de mar e mesmo entre pessoas 
não-comerciantes. Em 1829, saiu o código espanhol de comércio, muito 
semelhante ao francês, com distinção para algumas ordenanças incorporadas 
como as de Bilbao e as de Consulado de Mar. O Código Comercial belga é de 
1831, praticamente uma cópia do francês, adotado desde 1811. Em 1834, 
Portugal promulgou o seu e, posteriormente, foram publicados o código 
grego, em 1835, e o holandês de 1838, ano em que ocorreu a separação deste 
país da Bélgica (BENTIVOGLIO, 2005, p.7) 

Concomitante ao Código Comercial, emerge da Câmara dos Deputados a Lei de 
Terras3, marcando um período de inserção da nação na lógica capitalista internacional sob a 
égide de um “liberalismo à brasileira”. Na tentativa de se modernizar, tal norma transformou a 
terra em produto a ser negociado entre cidadãos e entre cidadão e Estado, como explica 
CAVALCANTE: "procurava-se atribuir à terra um caráter mais comercial e não apenas um status 
social, como era característico da economia dos engenhos do Brasil colonial.” (2005. p. 1) 

Todavia, a economia majoritariamente rural ainda se sustentava no trabalho do 
negro escravizado. Como diz Vera da Silva Telles4, parafraseando SCHWARZ (1998), da sensação 
de que o Brasil é “[...] uma sociedade que se quer moderna, cosmopolita e civilizada, mas que 
convive placidamente com a realidade da violência, do arbítrio e da iniquidade”. (2001, p.13)5 

 
3 A Lei de Terras, como ficou conhecida a lei nº 601 de 18 de setembro de 1850, foi a primeira iniciativa 
no sentido de organizar a propriedade privada no Brasil. Até então, não havia nenhum documento legal 
específico que regulamentasse a posse de terras e com as modificações sociais e econômicas pelas quais 
passava o país, o governo se viu pressionado a organizar esta questão. 
4 Professora livre-docente sênior do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Possui 
graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrado em Ciência Política (USP) e 
doutorado em Sociologia (USP). Pós-Doutorado na École de Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris, 
França (1999-2000). 
5 Verdadeiro nó cego a desafiar teorias e modelos, a pobreza se apresenta instalada no cerne do Brasil 
moderno. Este livro investiga seu impacto na agenda política e a ausência de mediações efetivas entre o 
social e o universo dos direitos públicos. 
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Por isso, o estudo da Lei de Terras e Código Comercial se dará mediante a batuta 
de Silvio de Almeida6 e o conceito de Racismo Estrutural7, analisando o impacto desses 
documentos para a manutenção sistêmica da violência estatal contra a população negra 
historicamente. 

Por ser estrutural, o racismo é também processo histórico. Desse modo, não 
se pode compreender o racismo apenas como derivação automática dos 
sistemas econômico e político. A especificidade da dinâmica estrutural do 
racismo está ligada às peculiaridades de cada formação social. De tal sorte, 
quanto ao processo histórico também podemos dizer que o racismo 
manifesta-se: a) de forma circunstancial e específica; b) em conexão com as 
transformações. (ALMEIDA, 2018, p. 42) 

Dessa forma, urge analisar as nuances desta época, haja vista que é necessário 
refletir quem é o cidadão daquele período, para quem e por quem o arcabouço de normas 
jurídicas foi criado. A conjuntura, os debates dos governantes, os interesses em disputa, entre 
outras coisas, devem ser colocados em análise ao aprofundar a discussão em torno da legislação 
para não incorrer no risco de se considerar a lei um texto imparcial.  

 

BENS E CIDADANIA: A EXCLUSÃO POR MEIO DA NORMA 

A pesquisa tem como norte expor de que forma as leis brasileiras criam e mantém 
privilégios e desvantagens de determinadas classes sociais por meio de uma aparente isonomia, 
sobretudo nos códigos aqui trabalhados. Visa-se, então, analisar a lei como um documento 
síntese da luta de classes de determinado período, subvertendo a leitura dos preceitos 
positivados como desapaixonados. Como diz PACHUKANIS, “[...] o desenvolvimento dialético 
dos conceitos jurídicos fundamentais não nos oferece somente a forma jurídica no seu completo 
desenvolvimento e em todas as suas articulações, mas reflete igualmente o processo de 
evolução histórica real, que é justamente o processo de evolução da sociedade burguesa.” 
(1924, p. 25) 

Buscamos, também, desvendar a relação de determinada legislação com a 
manutenção do racismo estrutural no Brasil e os impactos nos indicadores sociais da população 
negra nos dias de hoje, principalmente no acesso à terra, educação, moradia e renda.  

O apontamento de quem é o cidadão brasileiro se mostra de grande relevância para 
o desenrolar da pesquisa, considerando que tanto a lei de terras como o código comercial miram 
justamente essa parcela da população como principais destinatários dos seus termos. Deste 
modo, a inquirição pretende descobrir a possível correlação entre ser cidadão e ter bens, 
quando do contrário também é válido, pois ao não possuir bens, a cidadania é mera utopia.  

[...] do que é prova evidente a violência policial que declara publicamente que 
nem todos são iguais perante a lei e que os mais elementares direitos civis só 

 
6 Silvio Luiz de Almeida (São Paulo, 1976) é um advogado, filósofo e professor universitário. É autor dos 
livros "Racismo Estrutural " (Polén, 2019) [2],"Sartre: Direito e Política" (Boitempo, 2016) [1] e "O Direito 
no Jovem Lukács: A Filosofia do Direito em História e Consciência" (Alfa-Ômega, 2006). Também preside 

o Instituto Luiz Gama.   
7 Racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e 
interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma 
posição melhor para ter sucesso e ao mesmo tempo prejudica outros grupos de modo consistente e 
constante causando disparidades que se desenvolvem entre os grupos ao longo de um período de tempo. 
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valem para o que detém os atributos de respeitabilidade, percebidos como 
monopólio das “classes superiores”, reservando às “classes baixas” a 
imposição autoritária da ordem. (VERA SILVA TELLES, 1997, p. 21) 

Nesse excerto, Vera Silva Telles expõe a desigualdade de classes em nosso país a 
partir da violência policial. Além dessa problemática, tendo em vista a criminalização da pobreza 
em curso, existe uma questão racial inerente nesse ponto. Tal violência converte-se em dados 
estatísticos que na maioria das vezes tem, em seu centro, sujeitos negros mortos, 
desaparecidos, presos e perseguidos pelo Estado por meio das polícias.  

A “respeitabilidade” das “classes superiores” que TELLES traz à superfície podem 
ser confundidas com o conceito de “branquitude” que trata Cida Bento em sua tese de 
doutoramento. Um jovem negro de cabelo black, bermuda barata e chinelo andando num bairro 
de padrão médio-alto sem carregar uma vassoura ou uma mochila térmica nas costas, com 
certeza não tem o que é preciso para ser digno de respeito policial, pois não se encaixa no perfil 
do cidadão brasileiro. 

Cida Bento analisa a branquitude como “a racialidade do branco, configurando uma 
visão de mundo, um posicionamento de vantagens calcado no silêncio e omissão (diante do 
racismo) por um lado, e por outro, na prática discriminatória sistemática com vistas a conseguir 
e manter situações de privilégio que impregna a ação e o discurso; e que justifica/ mantém/ 
reproduz as desigualdades raciais no trabalho.” (2002. p.5. grifos nossos)  

A autora fala sobre desigualdades raciais no trabalho, mas sua análise aplica-se 
instantaneamente a outros ambientes, por exemplo as ruas do meio urbano. Um jovem branco 
na mesma situação do exemplo citado dois parágrafos atrás, tem menos chances de ser parado 
ou de sofrer uma abordagem violenta do que o jovem negro, como diz essa pesquisa realizada 
com jovens de três capitais nordestinas: 

Os resultados encontrados no estudo apresentado indicam que os(as) jovens 
negros(as) e pardo(as) são alvos frequentes de abordagem policial nas três 
capitais do Nordeste investigadas. Evidenciou-se que a segregação racial e o 
racismo, presentes na estrutura e dinâmicas relacionais da sociedade 
brasileira, assim como sua negação e/ou certa naturalização, influenciam a 
“tomada de decisão” e o modo de atuar da polícia frente à juventude negra, 
bem como a reação destes(as) jovens. (ANUNCIAÇÃO, TRAD e FERREIRA, 
2020, p. 11) 

Assim, se os cidadãos têm tantos direitos consagrados no texto constitucional, qual 
o motivo da parcela mais negra ser minoria entre os médicos, magistrados, políticos, artistas 
famosos e jornalistas e, ao mesmo tempo, morrer mais cedo, ter mais chance de ser 
encarcerado, não figurar entre a maioria dos políticos eleitos, sendo a maioria da população? 

A herança da colonialidade e escravidão, que sujeitaram o povo negro à 
animalização e objetificação (formalmente) por 388 dos 520 anos de invasão europeia no sul da 
américa ainda persiste. O Código Comercial, por exemplo, em seu artigo 273 equipara escravos 
a semoventes em relação ao penhor, confira:  

Art. 273.  Podem dar-se em penhor bens moveis, mercadorias e quaesquer 
outros effeitos, titulos da Divida Publica, acções de companhias ou emprezas 
e em geral quaesquer papeis de credito negociaveis em commercio. 
     Não podem, porém, dar-se em penhor commercial escravos, nem 
semoventes. (grifos nossos) 
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A lei de terras, por sua vez, apesar de não citar as palavras “semovente”, “escravo” 
ou outra palavra de cunho discriminatório contra a população não branca, enraizou a 
desigualdade no Brasil por meio da sutileza. Ao estabelecer que “Ficam prohibidas as acquisições 
de terras devolutas por outro titulo que não o de compra”, no artigo 1°, a Lei 601/1.850 exclui 
toda uma parcela da população não considerada cidadã, inclusive, que seria o próprio objeto de 
negociação do Código Comercial.  

Nesse sentido, numa realidade agrária de um país que desconhecia o 
desenvolvimento industrial, ter terra confundia-se com ter cidadania, moradia e mínima 
qualidade de vida ao se produzir sua subsistência e comercializar o excedente. Àquele ponto, ao 
se restringir a aquisição de terra apenas por meio da compra, significava garantir que a 
propriedade rural seria adquirida somente pela aristocracia, assim como a manutenção da 
subjugação do povo africano e seus descendentes. Segundo CAVALCANTE, “podemos concluir 
que a Lei de Terras só fez reafirmar e estimular a tradição latifundiária brasileira” (2005, p. 7).  

Um peão, um sem-terra, um bóia-fria, um arrendatário, um posseiro, não é 
gente, não é cidadão. Na nossa sociedade ele é apenas uma extensão da 
propriedade da terra. Ele deve se submeter toda vontade do patrão, o senhor 
absoluto das terras. (STÉDILE, 2000, p. 12) 

Desse modo, no período de promulgação de tais leis em discussão, existia uma 
escravidão legal ainda vigente e mesmo que o tráfico internacional estivesse em vias de 
proibição, os negros em território nacional eram considerados objetos para o trabalho, em sua 
maioria, nas lavouras para exportação, por isso o tráfico interno não sofreu influência da lei 
Eusébio de Queiroz, como diz CAVALCANTE: 

Pelo contrário, tornou-se mais intenso o tráfico interno de indivíduos 
provenientes de regiões da agricultura decadente, sobretudo do Nordeste, 
que vieram para as regiões sul e sudeste. A região sudeste, devido às grandes 
fazendas de café, que eram responsáveis pelo crescimento econômico do 
país, recebeu grande parte desses escravos. (2005, p. 6) 

Por isso, a análise da lei é de suma importância uma vez que reforça e oficializa uma 
postura de Estado contra (ou a favor de) determinadas parcelas da sociedade, retroalimentando 
estigmas e privilégios e, desse modo, existem normas que valem para uns e para outros, não.  

 

OS IMPACTOS DO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ANTIDEMOCRÁTICO 

O status de casa do povo da Câmara dos Deputados possuía significado diferente 
no período de promulgação das leis em questão, por isso é importante questionar de que “povo” 
se trata, uma vez que o procedimento legislativo tinha caráter excludente8. A Constituição do 

 

8Em se tratando de eleições indiretas, os votantes elegiam os eleitores, que exerciam de fato o 
direito ao sufrágio. Isso quer dizer que, além de considerar cidadãos apenas as pessoas livres, 
uma discriminação de raça explícita, a Constituição os classificava por classes sociais, resultando 
num procedimento apenas para homens privilegiados. Os votantes e eleitores deveriam 
comprovar renda de 100 e 200 mil réis anuais, respectivamente. Os valores para aqueles que 
buscavam os cargos de deputado e senador era ainda maior, 400 para aqueles e 800 para estes. 
Tal sistema eleitoral durou até a proclamação da república em 1.889, não querendo dizer, 
todavia, que foi substituído por um processo democrático. Realmente, se permitia a participação 

271



império de 1.824, além do quarto poder (moderador) dispensado ao imperador, estabelecia por 
meio da renda quem poderia ser votante, eleitor, deputado ou senador, escancarando-se assim 
o histórico de uma representatividade de privilegiados.  

Logo, quer-se dizer que um procedimento legislativo/ político não democrático 
influencia diretamente na formulação de leis e políticas públicas desiguais para as camadas não 
representadas na cena das decisões. No Brasil, como demonstrado, o povo negro teve 
dificuldades e impeditivos de acesso aos cargos políticos por toda a história e, apesar de mais 
oportunidades atualmente, vemos de forma constante uma maioria de sujeitos brancos em 
espaços de poder.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo reitera a suspeita de que a legislação civil brasileira instituída no século 
XIX reforçou o racismo existente na sociedade à época, sendo também uma das plataformas-
base para a construção do racismo estrutural dos dias atuais. O Código Comercial e a Lei de 
Terras, analisados aqui, mostraram-se de forma, ora sutil, ora explícita, uma intenção de excluir 
a população negra dos espaços públicos e de poder.  

O Código Comercial, instituindo a lei dos senhores e negócios no Brasil, ao tratar o 
negro escravizado como item comercializável, cumpriu papel importante para o tratamento 
desta população enquanto objeto de trabalho a ser explorado, assim como a perpetuação desse 
estigma no ideário nacional. O perfil de cidadão a partir da branquitude também é marcante 
neste título legal, uma vez que inexistia Código Civil naquele momento e o Código Comercial 
buscou cumprir preencher tais lacunas.  

A Lei de Terras, por sua vez, ao transformar a terra passível de aquisição somente 
por meio da compra via pecúnia, cria mecanismos garantidores da manutenção do latifúndio e 
da aristocracia agrária, excluindo a população de brancos pobres e negros escravizados da 
possibilidade de tornar-se sujeita da atividade econômica rural. Tais mecanismos sustentam 
também, por outro lado, a subjugação dessas populações ao trabalho forçado e, 
posteriormente, ao trabalho assalariado.  

Repisa-se também, a conclusão de que o procedimento legislativo desse país possui 
histórico antidemocrático, isto é, a totalidade do povo brasileiro fora, por vezes, suprimida do 
espaço de decisões políticas em benefício de uma minoria economicamente poderosa. Quer-se 
dizer que tanto a Lei de Terras quanto o Código Comercial foram redigidos, discutidos e votados 
pela representação de uma aristocracia rural/ comercial, ou seja, os próprios senhores de 
escravos incidiram nas leis, o que explica o caráter racista, excludente e reprodutor de privilégios 
destes códigos.  

 
de mais camadas da população, mas excluía tantas outras, como expressa o artigo 70 da 
Constituição de 1.891. É percebido então que não é monopólio da colônia ou do império 
processos eleitorais e legislativos pouco democráticos, uma vez que o sufrágio universal como 
conhecemos hoje foi ocorrer quase 100 anos depois da proclamação da república. Nesse 
ínterim, períodos mais e menos democráticos foram sendo instalados até finalmente a 
Constituição Cidadã entrar em vigor em 1988.  
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RESUMO 

O presente estudo objetiva analisar a questão da ocupação de imóvel público no perímetro 
urbano, que estão sem utilidade, para tentar uma justa distribuição, tratando do conceito de 
posse e da função social da propriedade. Tem-se a função social como característica e 
fundamento das relações jurídicas também no âmbito do direito real, tornando-a uma direção 
para a posse e a propriedade, assim discorre-se sobre dificuldade da aplicação prática da Teoria 
de Savigny, que fez com que o ordenamento jurídico adotasse a Teoria Objetiva de Ihering. 
Observa-se ainda, o descaso por parte do Estado em relação a direitos sociais básicos, como o 
direito à moradia, além da ausência de políticas públicas de moradia popular. O método de 
pesquisa utilizado é indutivo e dialético, com o desenvolvimento de uma pesquisa quantitativa 
e qualitativa, com o respaldo em doutrina, legislação e levantamento de dados estatísticos.  

PALAVRAS-CHAVE: Posse; Função Social da Propriedade; Usucapião; Bens Públicos; Ocupação 
Irregular; Direito a Moradia.  

INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos associamos a ideia de ocupação de imóveis à usucapião desses, pois aqueles 
que residem neles, em vários casos, estão por anos vivendo nesse local, mas quando tratamos 
de bens públicos temos um grande empasse legal, já não são passíveis de usucapirem. Sendo 
assim, temos uma problemática, onde o que prevalece é o interesse Estatal frente aquele que 
ali habita. 
 
Mas a crítica que se estabelece é o fato de muitos desses bens públicos permanecerem por anos 
abandonados sem terem sua posse reivindicada e depois de décadas, aqueles que por questões 
sociais e econômicas moram naquele lugar, muitas vezes de forma precária, são retirados à força 
por uma decisão judicial. 
 
 O Direito Civil e a Constituição Federal de 1988 estabelecem que a propriedade deva exercer 
sua função social, mas esse ideal deve prevalecer apenas para bens particulares, excluindo aqui 
os bens públicos e o Estado dessa responsabilidade. 
 
Ao longo da história, a ideia de função social vem se estendendo passando pelo período 
medieval prevalecendo até a contemporaneidade, sendo esse o principal argumento de 
movimentos sociais em prol da moradia popular para aqueles que não têm um local para morar, 
ou vivem em condições precárias.  
 
 Para entender a função social e sua aplicabilidade, precisamos associá-la a outros termos do 
direito como a posse. Para defini-la, remetemos a história de Roma, onde apenas aquele que 
detinha o senhorio sobre a coisa poderia afirmar dele ser. No Direito Civil Brasileiro, definimos 
posse como o direito e propriedade como o direito sobre um determinado bem, estando os dois 
termos interligados. E por fim usucapião definido como aquisição de direito por posse 
prolongada de determinado bem. 
 
Para o melhor desenvolvimento dessa pesquisa, foi utilizado o Materialismo Histórico Dialético 
como método, averiguando por meios bibliográficos e documentais do tema exposto,  
analisando casos para um melhor entendimento da realidade na prática. 
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Posse 

Antes de questionar se há um direito fundamental à posse, é necessário fazer um apanhado 
relacionado aos seus aspectos sociológicos, para conseguir uma melhor definição do que é 
posse.  

De acordo com Chaves (2017, p.60), a origem da posse se justifica na necessidade do homem 
em adquirir bens e ter poder sobre as coisas, onde algumas teorias tentam explicar essa 
conveniência de se proteger a posse. Analisa ainda, as teorias de Savigny e Ihering, que trazem 
elementos que possibilitam a identificação dos marcos da tutela da posse.  

A teoria subjetiva de Friedrich Carl von Savigny, através de “O Tratado da Posse” de 1.803, coloca 
a posse como o poder de uma pessoa para usufruir materialmente de algo, tendo a intenção de 
constituí-la e defendê-la de intervenções externas. Para ele, a posse exibia dois elementos 
constitutivos, sendo o corpus, representado pelo domínio material da pessoa sobre a coisa, 
podendo se apoderar, servir e dispor dela, imediatamente, permitindo a pronta oposição da 
capacidade de exclusão referente a terceiros e o animus, o elemento volitivo, onde o possuidor 
exerce o direito como se fosse o proprietário da coisa, mesmo não sendo.  

A teoria subjetivista determina o corpus como a percepção da coisa, tendo disponibilidade física 
para protegê-la e as situações que a pessoa aja sem o animus, considerar-se-ia de mera 
detenção (locatário, comodatário, entre outros). Devido à carência de elemento volitivo, os 
detentores não teriam à tutela possessória.  

Através da projeção da autonomia da posse, Savingny explicou que a utilização dos bens aufere 
relevância jurídica fora do arranjo da sociedade privada e a titularidade formal de tal direito 
subjetivo não descarta todas as perspectivas de apoio jurídico. Através da necessidade de se 
proteger a pessoa, estabilizar as relações jurídicas e manter a paz social, a posse é tida como 
uma situação fática que requer tutela, sendo ela um fato no início e um direito nas 
consequências, por garantir ao possuidor o direito de invocar os interditos possessórios quando 
violado o seu estado de fato.  

Contudo, na teoria objetiva de Rudolf Von Ihering (1818-1892), a posse seria apenas o exercício 
da propriedade, o poder de fato, enquanto a propriedade seria o poder de direito sobre a coisa, 
sendo o possuidor aquele que possibilita uma aplicação econômica à propriedade. Dessa forma, 
ele explica: 

O fato e o direito, tal é a antítese a que se reduz a distinção entre a posse e a 
propriedade. A posse é o poder de fato e a propriedade, o poder de direito 
sobre a coisa. Ambas podem se achar com o proprietário, mas podem 
também separar-se, podendo acontecer isso de duas maneiras: ou o 
proprietário transfere a outrem tão somente a posse, ficando com a 
propriedade; ou a posse lhe é arrebatada contra sua vontade [...]. (Ihering, 
2004, p. 8).  

Assim, Ihering alega que a posse se evidencia pela existência exterior, onde é reconhecida 
devido a sua destinação econômica. Comenta ainda que se fosse entregue um quadro embalado 
a ele, não daria valor a posse, por não poder aproveitá-la e o seu valor se dá sendo “um meio 
para alcançar um fim”. Desse modo, entende que a retirada da posse, paralisa a propriedade e 
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a propriedade não existe sem a proteção contra o esbulho. A posse não é um modelo jurídico 
autossuficiente, visto que só é possuidor quem destina economicamente à propriedade, dando 
uma finalidade a ela.  

O Código Civil define o conceito de possuidor em seu artigo 1.196, sendo aquele que tem de fato 
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes referentes à propriedade. No direito atual, 
entende-se a posse como “um estado de aparência juridicamente relevante, ou seja, estado de 
fato protegido pelo direito” (VENOSA, 2019, p. 2144)  

Através do art. 1.917 do Código Civil, qualificam-se os possuidores diretos e indiretos, onde o 
possuidor indireto seria o próprio dono e o direto, seria aquele que recebe o bem, tendo contato 
efetivo com a coisa, onde os dois poderão usufruir das ações possessórias para se resguardar de 
turbação ou esbulho. 

Assim, a qualidade de proprietário não depende da posse, mas se faz necessária à posse para se 
chegar à propriedade, ao menos que seja a título de herança ou legado, sendo importante a 
separação da simples detenção com a cessão da posse: “quando não houver proteção, o que 
existe é mera detenção. Como consequência, a posse deve ser regra.” (VENOSA, 2019, p. 2161). 
Em relação à detenção, o Código Civil traz em seu texto que:  

Art. 1.198 do Código Civil – Considera-se detentor aquele que, achando-se em 
relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste 
e em cumprimento de ordens ou instruções suas.  

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como 
prescreve este artigo, em relação ao bem e a outra pessoa, presume-se 
detentor até que prove o contrário. (BRASIL, 2002).  

Assim, quando a pessoa é detentora, ela não constitui o animus domini, isto é, o proprietário e 
o possuidor devem estar de acordo para que haja posse, mas nos casos em que se é dada a coisa 
para quem a tem, tem uma ideia de representação inexata. (IHERING, 2004, p. 19/20).  

As normas jurídicas que discorrem sobre a proteção da posse, tendem a garantia de direitos. No 
Código Civil, em seu artigo 1.231, por exemplo, dispõe sobre os poderes de usar, gozar e dispor 
da coisa. Dessa forma, quem tem a titularidade da propriedade, pode usufruir dos frutos 
produzidos pela coisa desde que não haja impedimentos pelo ordenamento.  

Já no artigo 1.232, discorre sobre a presunção do acessório da coisa pertencer a seu proprietário, 
ao menos que esteja previsto que caiba a outrem. Assim, podemos classificar os frutos em 
naturais, industriais ou civis, sendo tidos pela força orgânica, consequente da atividade humana 
e proveniente do capital, respectivamente.  

Dessa forma, a posse pode se apresentar como um fato ou um direito, onde há teorias tentaram 
justificá-la de acordo com o momento vivido. O Código Civil atual adota a teoria de Ihering, 
mesmo influenciado pela teoria de Savingny, como se pode notar pelo art. 1.196 do Código Civil 
de 2002.  
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A posse é protegida pelo legislador a fim de reproduzir um direito real por meio da usucapião, 
com características definidas provando fato passado, no esbulho; posse atual, pela ameaça e 
turbação.  

Aquisição e Perda da Posse 

Sendo a posse a exteriorização do domínio, sua conservação e continuidade são fenômenos 
paralelos a sua perda, pois uma depende do não acontecimento da outra. Há duas formas de se 
adquirir a posse, sendo a primeira é através da sua origem e a outra pela manifestação de 
vontade do sujeito. Assim, ela se dirá originária quando não houver relação de posse atual e 
anterior, sendo dispensável a anuência de possuidor anterior.  

Já em relação à manifestação de vontade, ela poderá ser por apreensão, sendo unilateral e 
tendo a possibilidade de se relacionar com coisas que não tenham dono ou que sejam de outro 
proprietário, apesar de obtida através de violência que já tenha cessado há mais de um ano ou 
bilateral, pela transferência da posse, se efetivando material ou simbolicamente.  

Desse modo, de acordo com o art. 1.205 do Código Civil de 2002, que a posse poderá ser 
adquirida pela própria pessoa ou através de representante ou terceiro, com ratificação. O  

Código Civil trás, em seus artigos 1.223 e 1.224, as possibilidades de perda da posse:  

Art. 1.223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do 
possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196. 

Art. 1.224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o 
esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa, ou, 
tentando recuperá-la, é violentamente repelido. (BRASIL, 2002).  

Assim, aquele que mantém a exteriorização da posse, é o seu detentor. A posse do agente cessa 
a partir do momento que se inicia a posse de outro, dessa forma, onde há continuação da posse, 
quando não houver impedimento. Mas quando aquele que possui deixa de mantê-la, configura-
se no abandono, onde Silvio de Salvo Venosa discorre: 

Não basta para o abandono que o sujeito deixe de exercer continuamente 
atos de posse. O fato de alguém não ocupar continuamente um imóvel de 
veraneio, ou não usar diariamente um automóvel, não caracteriza abandono. 
No abandono, o agente não mantém o desejo de dispor da coisa. É ato 
voluntário. É desinteresse do titular. Cumpre que o sujeito seja capaz, pois o 
abandono equivale a ato de renúncia e que seja espontâneo, sem vício de 
vontade. Não ocorre abandono da coisa com a entrega mediante erro, dolo 
ou coação, aplicando-se os princípios desses defeitos da vontade. (VENOSA, 
2019, p.2.221).  

Dessa forma, para que se configure abandono, deverá ter ao mesmo tempo perda do animus e 
do corpus, sendo diferente da perda contra a vontade de quem possui, podendo ser esbulhado 
da coisa. Na tradição, a posse é transferida do alienante para outrem, pelo negócio jurídico.  
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Contudo, o esbulho poderá ser de forma violenta ou não, acarretado pela perda dos poderes 
ligados a posse. Aquele que mesmo estando presente, permite que outrem tome conta da coisa, 
cessa a posse. Cabe a ele usar das ferramentas legais para defesa da posse.  

Propriedade e sua Função Social 

O instituto da propriedade não é recente e tem variado no passar dos anos, sendo assunto 
recorrente nas legislações. Assevera Cardoso (2007, p. 63 à 84), que na Idade Média lucilaram o 
individualismo e o absolutismo da propriedade, durante o século XVIII e após a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, a propriedade foi consolidada para o mundo moderno, como 
direitos naturais e imprescindíveis para o homem. No entanto, há pensadores que entendem a 
propriedade como responsável pela desigualdade.  

Contudo, os resultados desse instituto são relevantes no sentido em que a propriedade supre 
as necessidades humanas, por gerar riquezas, sendo um fenômeno econômico e social e assim, 
o Estado tem dado atenção a essa regulamentação. 

Dessa forma, “a propriedade é um direito complexo, que se instrumentaliza pelo domínio” 
(FARIAS; ROSENVALD, 2017, p.265). Seu direito subjetivo refere-se a relação jurídica entre 
aquele que é proprietário, tendo a titularidade formal da coisa, com a coletividade, onde, por 
exemplo, a propriedade imóvel nasce através do registro, se tornando pública e exigível diante 
da sociedade.  

Assim, a propriedade não se destaca pelas suas características físicas, mas pelo seu caráter 
econômico e jurídico representado formalmente, onde o proprietário poderá ter o “trânsito 
jurídico de titularidades” e ser resguardado juridicamente. A propriedade pode ser dita como a 
titularidade do bem e o domínio como o seu conteúdo interno, composto pela possibilidade de 
uso, gozo e disposição da coisa. Entretanto, o Código Civil de 2002, opta por utilizar apenas o 
termo propriedade e traz em seu artigo 1.228, §1º:  

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e 
o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 
detenha. 

§ 1 o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 
evitada a poluição do ar e das águas. 
 

Dessa maneira, tem-se a propriedade como um fato, que através da vontade de um sujeito, 
aufere proteção jurídica espelhando um direito. Contudo, a propriedade deve cumprir sua 
função social, como garantido no artigo 5° da Constituição Federal de 1988, em seus incisos XXII 
e XXIII, que garante o direito à propriedade e a sua função social.  

No artigo 170, inciso III desta Carta, discorrendo sobre a ordem econômica, também garante a 
função social da propriedade. Tratando-se da política urbana, destaca no artigo 182, § 2º, da Lei 
Maior, que a propriedade urbana exerce sua função social quando responde as exigências 
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fundamentais de ordem colocadas pelo plano diretor. Em relação a política agrícola, é colocada 
no artigo 186 da Constituição Federal, também discorre sobre o cumprimento da função social.  
A propriedade não está só para servir o seu proprietário, sua utilização deve ser útil, conveniente 
e socialmente aceita para a coletividade. Assim, além dos direitos de vizinhança, há princípios 
gerais que precisam ser observados, onde a função social da propriedade faz com que haja 
limites para a atuação do proprietário, como por exemplo, em relação às normas programáticas 
referentes às riquezas do subsolo, onde cabe ao legislador regular tal exploração através de 
legislações especiais.  
 
Da Usucapião de Bens Imóveis 
 
De acordo com  Tartuce (2019, p. 864), em sua obra “Manual de Direito Civil”, a usucapião: 
 

Constitui uma situação de aquisição do domínio, ou mesmo de outro direito 
real (caso do usufruto ou da servidão), pela posse prolongada. Assim, permite 
a lei que uma determinada situação de fato alongada por certo intervalo de 
tempo se transforme em uma situação jurídica (a aquisição originária da 
propriedade). A usucapião garante a estabilidade da propriedade, fixando um 
prazo, além do qual não se podem mais levantar dúvidas a respeito de 
ausência ou vícios do título de posse. De certo modo, a função social da 
propriedade acaba sendo atendida por meio da usucapião. 

Verifica-se que ao definir o que seria usucapião, Tartuce fala em aquisição de domínio, posse e 
propriedade. Domínio significa ter o controle total sobre algo, no caso, o bem imóvel, sendo 
possível associar essa palavra à outra usada pelo doutrinador a propriedade, Rousseau afirma 
que: “O primeiro homem que, tendo murado um terreno, se lembrou de dizer: isto é meu, e 
encontrou pessoas simples que o acreditaram, foi o verdadeiro fundador da sociedade 
civil.”(ROUSSEAU, 1754). Surge assim, a ideia de propriedade privada por aquele que cercou o 
primeiro pedaço de terra e disse ser dono dele, abrindo caminho para o surgimento das ideias 
de Estado, direito e sociedade.  

No Direito Civil, existem algumas definições sobre o que seria propriedade. Inicialmente, pode-
se dizer que é “como o direito que alguém possui em relação a um bem determinado. Trata-se 
de um direito fundamental, protegido no art. 5º, inc. XXII, da Constituição Federal, mas que deve 
sempre atender a uma função social em prol de toda a coletividade”(TARTUCE, 2019),  ou como 
“o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar, 
dispor de um bem corpóreo ou incorpóreo, bem como de reivindicá-lo de quem injustamente  
o detenha”(DINIZ, 2010), ou seja, propriedade seria o direito que alguém possui em relação ao 
bem devendo esse atender a uma função social, por último temos o termo “posse” que está 
ligado diretamente com propriedade, já que posse, na sua literalidade, é um direito.  

Para um melhor entendimento, adentram-se as teorias de posse, sendo a Teoria objetiva de 
Ihering adotada parcialmente e define posse como o ato de dispor fisicamente da coisa ou ter a 
possibilidade de exercer esse contato, sendo também adotada a Teoria Subjetiva de Savigny nos 
casos de Usucapião, pois seria a posse não apenas dispor sobre o bem, mas a intenção de ter 
ele para si e a defesa desse contra a intervenção ou agressão de outros, sendo a usucapião 
configurada pela posse a longo prazo e pacífica, conclui-se que, o dono dessa propriedade, não 
reivindicou seus direitos ao longo dos anos em relação aquele bem. 
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Usucapião de Bens Públicos.  

A Constituição Federal é categórica nesse quesito, ela proíbe expressamente a usucapião de 
imóveis públicos no seu artigo 183 § 3º “Os imóveis públicos não serão adquiridos por 
usucapião”. E o Código Civil seguindo a norma constitucional no artigo 102 declara que “Os bens 
públicos não estão sujeitos à usucapião”. 

Apesar de a norma estabelecer que bens públicos não usucapem, existe uma discussão entre 
juristas, pois há aqueles que defendem a usucapião de bem público, entre eles, Sílvio Rodrigues, 
que defende essa possibilidade quando referido aos bens dominicais, que seriam aqueles que 
podem ser alienados, sendo assim conclui que esses podem prescrever e ser usucapidos.  

Quando essa ideia é tratada por doutrinadores da contemporaneidade, destaca-se Cristiano 
Chaves e Nelson Rosenvald, pois para eles,  a impossibilidade de usucapião dos bens públicos, 
contrariaria a ideia estabelecida pelo Princípio Constitucional da Função Social da Posse. Tal 
entendimento de usucapião de bens públicos, ganhou espaço dentro do ordenamento jurídico. 
Entende-se que esse bem deve atender o que a sociedade espera dele e o Estado não é diferente 
do particular, tendo como obrigação, zelar desse bem e mostrar interesse nele, já que ele é o 
proprietário. 

Mas esse embate vai além do interesse individual e toma proporções maiores quando falamos 
do interesse coletivo onde, se houver o confronto entre esses interesses o da coletividade deve 
prevalecer e esse entendimento também é aplicado na usucapião, principalmente, de bem 
público. 

Vale ressaltar que hoje, propriedade vai além do título, mas também sua destinação, pois para 
descobrir a natureza de um bem, avalia sua utilidade-função, sendo o Estado o dono deveria 
utilizá-lo e não o abandonar ao ponto de este ser invadido e ter sua posse questionada por não 
cumprir sua função social. 

Direito a Moradia no Brasil 
 
Ao final do século XIX início do XX, surge às políticas para embelezamento dos perímetros 
urbanos, uma internacionalização da paisagem urbana, inspirada nas cidades europeias, como 
Paris. Avançando um pouco no contexto histórico e geográfico temos o surgimento das cidades 
“projetadas” e cidades “planejadas”, como a atual capital do Brasil, Brasília, com o famoso Plano 
Piloto. (VIEIRA, 2011) 
 
Em 1964 em pleno início da Ditadura Militar cria-se o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 
(SERFHAU), condicionado a criação de órgãos técnicos municipais para liberação de recursos. 
Em um período repressivo e reacionário temos a inexistência de destaque a demandas sociais 
que foram praticamente massacradas. (VIEIRA, 2011) 
 
Vivemos no pós-ditadura uma redemocratização política, social e cultural do Brasil, onde até 
mesmo as políticas urbanísticas foram afetadas por essa mudança de cenário, surgindo um 
modelo híbrido, contraditório e próprio que ntensifica a segregação social na qual as favelas e 
periferias são consolidadas como zonas onde habitam a classe mais baixa e os condomínios 
fechados e grandes centros, as classes mais altas. 
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Com essa nova ambientação, surge em 10 de julho de 2001, a Lei nº 10.257, conhecida e 
intitulada como Estatuto da Cidade, que teria como principal objetivo e definição, regular a 
Política Urbana Nacional com base na norma constitucional e tem como um dos princípios 
norteadores a função social da propriedade, sendo uma das críticas apresentadas na 
Conferência de Habitat III organizada pela Organização das Nações Unidas a ausência de 
instrumentos na própria constituição para desenvolvimento das Políticas Públicas. 

Juntamente com as questões envolvendo as políticas urbanas e moradia surge em 1989 a União 
Nacional por Moradia Popular (UNMP), sendo um movimento social voltado para a questão 
habitacional popular urbana. Hoje, 30 anos após seu surgimento, é composto por 16 estados, 
promovendo uma articulação com movimentos municipais e regionais, atuando em favelas e 
outras regiões periféricas. Sua luta tem como base a autogestão, direito à moradia e cidade, 
participação popular nas políticas pública e contra a criminalização que os movimentos sociais 
vêm sofrendo principalmente no atual governo. (UNMP, 2011) 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), no artigo 5º, trabalha os direitos individuais e coletivos, 
sendo a vida presente no caput deste artigo. Juntamente com esse direito, trabalha também a 
dignidade de pessoa humana, onde a constituinte consagra não apenas a vida, mas ela de forma 
digna.  

Levanta-se aqui um questionamento: “O que seria uma vida digna?” Utilizamos o artigo 6º CF/88 
para responder esse questionamento, onde ele nos apresenta os direitos sociais. Sendo 
configurada pela educação, saúde, alimentação, trabalho, transporte, lazer, segurança, 
previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados e 
moradia.  

A realidade brasileira comparada com o que a lei estabelece como “vida digna” é destoante. 
Segundo dados apresentados por Vitor Neves em seu artigo no Jornal da USP, 55 milhões de 
pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, sendo que ¼ desses vivem com menos de 406 reais 
por mês. Ao analisar os demais dados, vemos que 13,5 milhões vivem na extrema pobreza, 
sobrevivendo com apenas 146 reais por mês, não conseguindo obter o mínimo para comer. 
(NEVES, 2019) 

Quando verificamos a questão exclusiva da moradia, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em um estudo realizado no ano de 2017, constatou que 11,4 milhões de 
pessoas vivem em favelas no Brasil, esses locais se caracterizam principalmente pela ocupação 
desordenada, irregular e precária. Muitas pessoas ali ficam sujeitas a riscos principalmente no 
período chuvoso, seja pela casa feita com materiais precários e improvisada, ou pelo próprio 
local onde foi construída. 

Ao apreciar os dados daqueles que não detêm local para morar chegamos ao quantitativo de 
6,9 milhões de pessoas. Sendo que o número de imóveis vazios é maior que 6 milhões, 
promovendo um paradoxo social que é arrastado por décadas sem uma solução.  

Podemos até afirmar que existem políticas públicas, programas de governo e outros 
investimentos para garantir o acesso a moradia no Brasil, mas não são suficientes para suprir a 
demanda que existe. Temos, como exemplo, “o Minha casa Minha Vida” que beneficiou muitas 
pessoas, mas além de não conseguir solucionar a questão do acesso a moradia, passa por uma 
crise administrativa devido à falta de verbas. 
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A Invasão de Bens Públicos 

Na Constituição Federal, em seu artigo 183, como já citado, bens públicos não podem ser 
adquiridos por usucapião, sendo reafirmado tal entendimento pela Súmula 340 do Superior 
Tribunal Federal (STF), que determina: “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, 
como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.” 

Assim, vemos que o Estado ao deter um bem, deve não apenas tê-lo como seu, também cuidar  
e exercer sua posse sobre ele, ao passo que assim não dê espaço para invasões que se 
prolongam ao longo dos anos e vem por meio de uma ação judicial tentar recuperá-la e causar 
transtornos não apenas a Ele, mas aqueles que naquele bem imóvel construíram e formaram 
seu lar.  

A questão envolvendo a função social da propriedade, surge em 1911 com uma teoria nomeada 
de “Teoria de Duguit”, em Buenos Aires onde León Duguit afirma que a autonomia do Estado 
liberal é uma inter-relação de pessoas, onde estas relações interligadas estão associadas a ideia 
de solidariedade, que se basearmos a ideia de propriedade a um sujeito, estamos tornando este 
isolado, sendo a propriedade maior que isso e atendendo a um interesse comunitário, surgindo 
a ideia de “Função Social da Propriedade”. (GOMES, 2017) 

A teoria de Duguit ganhou amplo espaço servindo como base para diversas constituições, sendo 
a primeira, a Constituição Mexicana em 1917, e várias outras como a Italiana e a Constituição 
de Weimar em 1919. Sucedendo no Brasil também ser aderida a ideia de Função Social da 
Propriedade, hoje estando presente na atual Constituição Federal.  

Esses dois conceitos reafirmados nos parágrafos anteriores, trazem um embate, afinal, bens 
públicos devem atender a função social? Por vários anos decisões judiciais restituíram ao poder 
público a posse de locais abandonados pelo mesmo e retirou de várias famílias aquele único 
espaço que poderiam habitar. Um grande exemplo é a Rede Ferroviária Federal (RFFSA). Criado 
em 1957 pela Lei nº 3.115, tinha o objetivo de promover o interesse do Estado pelos transportes 
ferroviários que interligariam o Brasil, mas com o passar dos anos o projeto mostrou suas falhas 
ocorrendo sua dissolvição em 1999, se tornando um lugar vazio e abandonado.  

Várias famílias carentes de Pernambuco, estado localizado no nordeste brasileiro, onde a 
concentração de renda é baixa e a extrema pobreza tem seus maiores índices, ocuparam o terreno 
da RFFSA, mas em fevereiro de 2015 tiveram uma infeliz notícia de que detinham de apenas mais 30 
dias naquele local, devendo desocupa-lo depois daquele período, ou seja, mais de 450 famílias 
ficariam desabrigadas, pois aquele local se tratava de um bem público que não poderia ser ocupado.  
(BBC, 2019) 

Entramos aqui em um debate social, essas quase 500 famílias que não teriam condições de pagarem 
aluguéis, se fossem removidas daquele local, ficariam sem um lugar para morar, valem menos que 
uma área federal que até aquele momento não era conhecida pelo poder público, estando por 
décadas abandonada.  Aquelas pessoas viviam em condições precárias naquele local, mas nunca 
tiveram apoio de qualquer política pública habitacional, e mesmo com sua remoção sendo solicitada, 
não houve menção em casas populares ou algum benefício moradia para aqueles que ali viviam. Onde 
ficaria a função social? Afinal se bem particular deve ter função social, quando trabalhamos bens 
públicos, esses são a função social. 
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O Estado tem a obrigação de garantir uma vida digna, composta por educação, saúde, segurança e 
moradia de qualidade, mas o que estava acontecendo naquele local era um completo descaso do 
poder público com aquela comunidade carente que ali vivia de forma irregular. 

Um exemplo que vai à contramão da ideia de bem público pertencente ao Estado é a proposta de 
Emenda Constitucional PEC 39/11. Esse projeto tem como base transferir apenas os terrenos da 
Marinha considerados estratégicos e não ocupados a União, concedendo aos estados, municípios e 
ocupantes de baixa renda os demais gratuitamente.  

O referido projeto de Emenda Constitucional já foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados. Existem atualmente mais de 500 mil imóveis localizados em terrenos da Marinha sendo 
provada a boa-fé e a ocupação ultrapassar 5 anos esse poderá adquirir o terreno, alguns exemplos de 
ocupantes, são as vilas de pescadores localizadas nas regiões ribeirinhas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Fica evidenciado, portanto,  que apesar da legislação estabelecer que toda propriedade deve exercer 
função social, essa premissa não é valida quando tratamos de bens públicos. Mas, como exposto, 
esses deveriam ser os primeiros a  basear-se no princípio da função social, pois como já dito, se os 
bens particulares devem exercê-la, os bens públicos são a personificação desta.  
 
Assim, cabe ao Estado ser o  agente provedor dos direitos sociais, sendo um deles, a moradia. Mas 
como já verificado em nosso país esse direito é mais um medidor da desigualdade social, pois como 
apontaram os dados expostos, aproximadamente 7 milhões de pessoas não tem onde morar. Mesmo 
após a promulgação da Constituição Cidadã e do Estatuto da Cidade, existem vários problemas em 
relação ao meio urbano e habitação. Desde pessoas que moram em locais precários, como favelas, 
até as que moram na rua.  
 
A UNMP vem como antidoto a todas essas demandas, para promover por meio da força popular, 
pressão para estimular políticas públicas voltadas para a demanda social envolvendo a moradia. 
Mesmo com atores populares como a UNMP, os entes públicos ainda não promovem totalmente 
acesso a quem necessita de uma casa para morar. 
 
Na verdade, o Estado, em alguns casos ao invés de colaborar e ser o propagador de ações voltadas 
para essas demandas, Ele atua de forma contraditória, por exemplo, sendo autor de ações de 
reintegração de posse de bens públicos ocupados por décadas por famílias carentes, como no caso 
supramencionado da URFFSA, onde moradores da comunidade que ali se formou receberam ordem 
judicial para desocuparem o local, por se tratar de um terreno público, mesmo que por anos o Estado 
tenha negligenciado sua posse, alegando ser constitucionalizado que bens públicos não podem 
usucapir. 
 
Além de haver ausência de políticas públicas, falta de amparo e negligencias, existe também um 
descumprimento do princípio da função social por parte do Estado, que não o promove quando se 
trata de seus bens, seja por determinação normativa, ou por apenas não ter interesse em modificar a 
legislação vigente.  

Entretanto, ainda há esperanças, quando vemos Projetos de Lei como a PEC 39/11, que promovem a 
justa repartição de bens, mesmo sendo estatais, com a população carente sem cobrar nenhum tipo 
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de valor ou taxa. Mesmo assim, ainda vemos um caminho lento até uma solução efetiva para 
questões sociais, como a moradia, pois mesmo PEC’s como essa, demoram anos para serem votadas, 
como nota-se ao avaliar o ano que o projeto foi criado e o ano da aprovação em Comissão Especial, 
contabilizando 7 anos de diferença, tempo demais para quem tem o mínimo para sobreviver e com 
risco a todo momento de perdê-lo. 
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RESUMO 

O seguinte artigo propõe o desenvolvimento de um breve estudo sobre a prescrição aquisitiva ou 
usucapião indígena e usucapião quilombola cujo objetivo é evidenciar a prescrição aquisitiva como 
instrumento aplicado de função social da propriedade e de grande importância perante a cultura 
e tradição desses povos. Para isso, no decorrer do artigo verifica-se a apresentação do conceito 
da usucapião, de suas principais características e evolução histórica a fim de contextualizar a 
abordagem e analisar a temática quando atrelada a questão indígena e quilombola. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito de propriedade. Direito à terra. Aquisição originária da propriedade 
imobiliária. 

 

INTRODUÇÃO 

A partir de estudo de doutrinas, leitura de pesquisas na área, legislação e jurisprudência brasileira, 
o presente estudo apresenta análise do instrumento jurídico como modo de aquisição originária da 
terra aos povos tradicionais brasileiros de modo tal que para isso, há a construção de um 
conglomerado de conceitos doutrinários e histórico-sociológicos. 

O artigo disserta questões iniciais acerca dos fundamentos teóricos e adentra o 
constitucionalismo e as legislações relacionadas ao assunto do instituto jurídico a fim de 
desenvolver a abordagem e associa-la ao instituto jurídico de prescrição aquisitiva. 

Conforme a modernidade e a pressão social para com o Estado Nacional avançam e são 
institucionalizadas pela Carta Magna, torna-se prioridade a preservação e preconização da 
igualdade das relações culturais, bem como o reconhecimento e respeito às peculiaridades dos 
diferentes povos e suas tradições. 

A dinâmica de construção social e individual para a análise conjuntural ao ser inserida no processo 
de autoafirmação e de reconhecimento e pertencimento étnico e atrelada ao fato de que as 
comunidades abordadas no estudo têm íntima ligação com a terra que ocupam, a compondo 
como parte integral da vida em si, expõe muito da forma de ser individual e como o direito dos 
povos tradicionais está relacionado a defesa da terra e de sua identidade destacando se como 
matéria de grande relevância social e cultural. 

Com o processo de demarcação regulamentado por decretos e a configuração do modo 
administrativo de identificação e sinalização dos limites do território tradicionalmente, a 
discussão proposta pelo artigo ilustra a luta pela propriedade sob uma perspectiva inclusiva do 
instrumento jurídico como meio de defesa de direitos sociais. 

RECONHECIMENTO E IDENTIDADE 

O processo de reconhecimento e pertencimento étnico não se dá de forma fixa, faz parte duma 
dinâmica de construção social e individual da identidade para cada indivíduo. Tal processo é 
proveniente de diversas fontes, com a sucessão histórica em consonância com decursos políticos e 
jurídicos. Isto posto, apesar de ser um esforço do Estado moderno não é de sua responsabilidade 
determinar a etnia de nenhum indivíduo, contudo é dever garantir que sua construção individual 
e social seja respeitada e valorizada. Conforme analisa Foucault que os mecanismos de 
objetivação e subjetivação produzem o indivíduo moderno, pode-se afirmar que o termo sujeito 
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serve para designar o indivíduo preso a uma identidade que reconhece enquanto sua.   Sendo,    
portanto,    uma    ferramenta    de    manutenção    da    liberdade    individual.  A Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI) - órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, criado pela Lei 5.371, de 
5 de dezembro de 1967 - utiliza critérios que são adotados pela Convenção 169 da OIT sobre Povos 
Indígenas e Tribais, promulgada integralmente no Brasil pelo Decreto nº 5.051/2004 bem como 
no Estatuto do Índio (Lei 6.001/73). Em sua primeira parte, que trata sobre a política geral que 
deve ser promovida pelos Estados em especial o Estado brasileiro, em seu artigo 1º aduz: 

1. A presente convenção aplica-se: 
a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, 

culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade 
nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios 
costumes ou tradições ou por legislação especial; 

b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato 
de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região 
geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou 
do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua 
situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, 
econômicas, culturais e políticas, ou parte delas. 

2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser 
considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se 
aplicam as disposições da presente Convenção. 

3. A utilização do termo "povos" na presente Convenção não deverá ser 
interpretada no sentido de ter implicação alguma no que se refere aos direitos 
que possam ser conferidos a esse termo no direito internacional. (OIT, 1989, 
Convenção Relativa aos Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes) 

Haja vista, o Estatuto do Índio (Lei 6.001/73) define, em seu artigo 3º, determina: 

Art. 3º Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definições a seguir 
discriminadas: 

I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência pré- 
colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo 
étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional; 

II - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto de famílias ou 
comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em 
relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos 
intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem neles integrados. 
(BRASIL, 1973, Lei 6.001) 

Deste modo, alguns elementos são sobrepostos, sendo eles: o da autoafirmação enquanto 
indivíduo indígena a partir de sua consciência como também do reconhecimento de seu grupo 
pertencente. Estes elementos servem de ferramenta para a identificação enquanto indígena, 
ponto inicial para a discussão da titularidade de terras. Nessa perspectiva, são elementos 
importantes que concomitantemente garantem também a titularidade de terras quilombolas. Na 
busca por definição de quem são e o que pode definir-se como quilombolas é uma discussão ainda 
maior, revelando a luta dos povos afro-brasileiros por sua identidade bem como a luta por 
cidadania, logo, a luta por propriedade. 
Desta feita, não será tema desse artigo o debate envolvendo a luta desses povos, para isto utiliza-
se a definição obtida pelo Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, que abarca os 
procedimentos de identificação, reconhecimento e delimitação, demarcação e titulação das 
terras ocupadas por quilombolas bem como trata o art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias que são procedidos de acordo com o estabelecido neste Decreto, em 
seu artigo 2º, afirma: 

289



 

 

Art. 2o Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para 
os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto- 
atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 
específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a 
resistência à opressão histórica sofrida 
§ 1o Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos será atestada mediante auto definição da 
própria comunidade. 
§ 2o São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 
as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e 
cultural. 

§ 3o Para a medição e demarcação das terras, serão levados em consideração 
critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades 
dos quilombos, sendo facultado à comunidade interessada apresentar as 
peças técnicas para a instrução procedimental. (BRASIL, 2003, Decreto nº 
4.887) 

Nessa significação, possível é assinalar que um dos principais elementos trata-se da sua relação 
com o território. Possuindo características próprias, presumindo ancestralidade negra bem como 
para fins econômicos da própria subsistência. Destarte, outros elementos possuem paridade com 
o que já se estabelece com os grupos indígenas, como a auto definição em consonância com o 
reconhecimento da própria comunidade. 

A necessidade de reconhecimento caminha juntamente com a defesa da terra e de sua 
identidade. Cumpre assinalar a respeito do trato específico de posse, de natureza originária e 
coletiva, distinguindo-se dos valores estabelecidos para a propriedade privada com a perspectiva 
de desenvolvimento, neste a terra faz parte integral da vida em si. Nela se encontra a medicina, a 
religião e muito da forma de ser individual. 

DEMARCAÇÃO DE TERRAS 

Terra Indígena e Terras quilombolas é uma porção do território nacional, de propriedade da 
União, habitada por um ou mais povos tradicionais, sendo utilizada para suas atividades 
produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e 
necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, que não 
se confunde com o conceito civilista de propriedade privada. O direito dos povos tradicionais à 
terra é originário, ou seja, nestas terras eles estavam antes da formação do Estado Nacional. É o 
que reza o caput do artigo 231 da Constituição: 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens. (BRASIL, 1988, Constituição Federal) 

Segundo a FUNAI as reservas indígenas brasileiras ocupam 12,5% do território nacional. Esse 
número equivale a 1.069.424,34 quilômetros quadrados de terra distribuídos em 503 terras 
indígenas já reconhecidas. Ainda de acordo com a Funai, a população que vive em aldeias é de 
512 mil pessoas, distribuídas em 225 etnias com 180 línguas diferentes. No Brasil, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 734 mil pessoas se auto identificaram
 como indígenas em 2000. 

Já os povos remanescentes de quilombo, desde 1988, ano em que se reconheceu os direitos 
territoriais coletivos e fazem parte do conjunto dos povos e comunidades tradicionais, através 
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da Constituição Federal Segundo levantamento da Fundação Cultural Palmares, existem 3.524 
comunidades mapeadas no país, sendo desse total, menos de 7% possui regularização. 

A maior parte das comunidades reconhecidas, aproximadamente 80% de acordo com a 
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), 
ocorreu após a promulgação do já citado decreto Nº 4.887. Revelando a importância de 
mecanismos de jurídicos para a defesa desses povos e promoção de políticas públicas. Até o 
atual momento o IBGE não trabalha com a categoria citada em seus censos demográficos. 

Recentemente, o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) que é um organismo vinculado à CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) publicou um relatório no qual relata como é feita a 
demarcação de terras indígenas. 

Primeiramente, o processo de demarcação é regulado pelo Decreto nº 1775/96, configurado 
como o meio administrativo para identificar e sinalizar os limites do território tradicionalmente 
ocupado pelos povos indígenas. Além disso, é de competência exclusiva do Poder Executivo, 
conforme estabelece a Constituição Federal em seu artigo Art. 231: “(...) competindo à 
Uniãodemarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.” (BRASIL, 1988, Constituição 
Federal). 

Ponto relevante que se extrai nos termos do Decreto nº 1775, o grupo indígena envolvido estará 
presente durante a realização do processo em suas fases, representando seus aspectos culturais 
como também suas formas próprias de organização. A partir desse momento é identificado e 
delimitado um grupo para o estudo e identificação, analisa aspectos antropológicos, ambientais, 
etnológicos, históricos, cartográficos e fundiários, com a participação dos entes federados e 
órgãos fundiários sendo de responsabilidade da FUNAI. 
Esse Grupo Técnico, tem como coordenador um antropólogo ou uma antropóloga, que é 
responsável pela elaboração do Relatório circunstanciado de identificação e delimitação da 
Terra Indígena (RCID). Este que apresentará as condições de tradicionalidade necessárias ao 
processo de demarcação de uma terra indígena, bem como os seus limites geográficos. Além 
disso, caso haja, ocupantes não índios dessa área há a caracterização dessa ocupação e a 
verificação da existência de determinados títulos. Concluída essa fase, o relatório é direcionado 
à FUNAI, se aprovado um resumo do mesmo é publicado no Diário Oficial da União e no Diário 
Oficial da unidade federada onde se localizar a área sob demarcação, acompanhado de 
memorial descritivo e mapa da área. 

Desta feita, é aberta a fase de contestações em que é exposta no parágrafo 8º do art. 2 do 
decreto 1775: 

§ 8° Desde o início do procedimento demarcatório até noventa dias após a 
publicação de que trata o parágrafo anterior, poderão os Estados e municípios 
em que se localize a área sob demarcação e demais interessados manifestar-
se, apresentando ao órgão federal de assistência ao índio razões instruídas 
com todas as provas pertinentes, tais como títulos dominiais, laudos periciais, 
pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas, para o fim de 
pleitear indenização ou para demonstrar vícios, totais ou parciais, do relatório 
de que trata o parágrafo anterior. (BRASIL, 1996, Decreto nº 1775) 

Encerrado o prazo do contraditório, é iniciada a fase declaratório pelo, a cargo do Ministério da 
Justiça, mediante portaria, usualmente conhecida como Portaria Declaratória, declarando os 
limites das terras indígenas e determinando sua demarcação. Essa fase ocorre após julgamento 
dos procedimentos do Contraditório. 
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A cargo da FUNAI ocorre a demarcação física, sendo fixado marcos que estabelecem limites. Por 
fim, é homologada pelo Presidente da República, mediante decreto presidencial. 

A USUCAPIÃO 

Conforme aduz o atual Código Civil Brasileiro, a usucapião ou, também denominada pela 
doutrina, a prescrição aquisitiva é o modo originário de aquisição de propriedade que se dá 
através da posse mansa e pacífica da coisa no decurso do tempo. A aquisição da propriedade 
consiste na personalização do direito num titular e, especificamente, na forma originária o 
adquirente recebe a coisa completamente despida de qualquer limitação ou vícios que por 
ventura pairavam sobre a coisa no momento da transição, logo, não há transmissão de um sujeito 
para outro tornando irrelevante a existência do proprietário anterior e independente da vontade 
deste. 

Tendo em vista a funcionalização dos institutos jurídicos frente a estruturação dos mesmos, é 
evidente como o fundamento da usucapião está amparado pelo princípio da função social da 
propriedade uma vez que o proprietário negligente é punido, enquanto que aquele possuidor 
que, cumprindo os devidos requisitos exigidos pela lei e atribuindo uma função social da coisa, 
pode ser beneficiado. 

De acordo com Venosa, "a usucapião tem o condão de transformar a situação do fato da posse, 
sempre suscetível a vicissitudes, em propriedade, situação jurídica definida” (2003, p.190) e, 
portanto, tal instituto jurídico é intencionado a promover a segurança jurídica e estabilidade à 
propriedade frente a paz social de modo que se consolide as situações de fato na sociedade e 
facilite a comprovação do domínio diante da aquisição originária. 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

A origem da usucapião é motivo de discussões entre alguns historiadores do direito, tais como 
Nunes e Oliveira, tornando o berço do instituto incerto e dividindo opiniões entre Grécia e Roma. 

Enquanto Oliveira, defende a origem grega do instituto com fulcro na passagem do livro de A 
República de Platão em que há citação ao instituto, Nunes defende que a usucapião seria 
originária no Direito Romano remetendo-se à Lei das Doze Tábuas visto que na Tábua VI cujo tema 
é a propriedade e a posse continha a seguinte passagem: usus auctorias fundi biennium esto 
coeterarum rerum annus, expressão em latim arcaico que traduz-se como: adquire-se a 
propriedade do solo se adquire pela posse de dois anos; e das outras coisas, pela de um ano. 

Nesse contexto, mesmo com a divergência acerca da origem é evidente como o Direito Romano 
abrangeu maior extensão e profundidade ao instituto e desse modo trouxe uma garantia 
exclusiva para às propriedades quiritárias, ou seja, aquelas que pertencem aos cidadãos romanos. 

O instrumento jurídico estendia-se tanto para os bens móveis quanto para os bens imóveis, 
sendo, a priori, o prazo de um ano para os primeiros e de dois anos para os segundos contendo 
como única exigência para a posse contínua do bem esse determinado lapso temporal. A 
posteriori, houve significante alteração no curso do tempo, sendo necessário o prazo de dez anos 
entre presentes, e, em vinte anos para ausentes. 

No Código Civil Brasileiro de 1916, o registro do título de transferência no livro próprio do 
competente oficial público, isto é, a transcrição e o registro estavam insertos ao lado da usucapião 
como modo de aquisição de propriedade visto que para o registro imobiliário era essencial à 
sentença que decretava a usucapião apenas para regularizar o direito de propriedade. 
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Isto posto, o Direito Brasileiro é consonante em relação a pretensão da usucapião no direito 
romano em proteger a posse de bem móvel ou imóvel e reconheça o direito à titularidade da 
mesma por força da ocupação prolongada. Não obstante, nossa legislação mantém no Código 
Civil de 1916 até ao direito presente, os requisitos originários para a aquisição da propriedade 
pela usucapião, sendo eles a coisa hábil (res habilis), a justa causa (iusta causa), a boa-fé (bona 
fides), a posse (possessio) e o tempo (tempus) dispostos na estruturação jurídica dos artigos 1.238 
a 1.244 do Código Civil Brasileiro. 

PRESSUPOSTOS DA USUCAPIÃO 

A coisa hábil ou suscetível de prescrição aquisitiva são todas as coisas que não contenham 
impedimento tais como os bens públicos e os bens fora do comércio (bens naturalmente e 
legalmente indisponíveis ou pela vontade humana). 

A posse, fundamental para a configuração de usucapião, e, no caso específico, a posse ad 
usucampionem é a apresentada nos requisitos dos artigos 1.238 a 1.242 do Código Civil, sendo o 
primeiro o animus domini ou animus res sibi habendi, a vontade de quem ocupa de ser dono e a 
passividade do proprietário atual; a mansidão e pacificidade, exercida a exploração da coisa de 
forma pública e sem subordinação à ordem de outrem ou conflito relacionado e a continuidade, 
ou seja, sem interrupção ou intervalos. 

O decurso do tempo é requisito tão essencial quanto a posse uma vez determinada a previsão 
legal de um prazo como o definido pelo Código Civil em que o tempo para usucapião deve ser de 
cinco, dez ou quinze anos, pendendo da área e de outras exigências da legislação. 

A justa causa ou justo título refere-se a uma posse hábil e de boa-fé para transmissão do domínio 
caso não contenha vício impeditivo em sua realização. Já a boa-fé retrata a realidade jurídica 
autônoma na qual o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que o impede da aquisição da coisa 
ou do direito possuído. Ambos os pressupostos não são indispensáveis em todas as espécies de 
usucapião, assim, podendo ou não serem requisitos do instrumento jurídico. 

A USUCAPIÃO INDÍGENA 

Para além do Código Civil, é possível encontrar previsão legal para a prescrição aquisitiva especial 
indígena na Lei 6.001/1973, o Estatuto do índio, no artigo 33. No dispositivo, são declaradas as 
especificidades do sujeito e os requisitos da coisa para que se concretize tal instituto jurídico. 

De acordo com a legislação, o índio que, integrado ou não, ocupar como próprio, exercendo seu 
animus domini, e mantendo a posse mansa e pacífica por dez anos contínuos em trecho de terra 
inferior a cinquenta hectares, obtém o direito de aquisição originária de terras particulares. Nota-
se exceções sutis na modalidade quando comparada com outras espécies visto a imprevisibilidade 
legal da modalidade para a área urbana e a dispensa do justo título e boa-fé. 

Embora a possibilidade da usucapião indígena possa remeter à ideia abstrata tanto do 
procedimento de demarcação de terras indígenas quanto ao usufruto do instituto para usucapir 
uma propriedade coletiva ocupada por grupos tribais, o disposto no artigo não se aplica às áreas 
demarcadas, às áreas de reservas indígenas e nem de terras de propriedade coletiva de tribos 
indígenas, em virtude dessas serem classificadas como terras do domínio da União e, portanto, 
impossíveis de serem usucapidas tendo fulcro no artigo 191, parágrafo único da Constituição 
Federal atrelado ao próprio artigo 33 do Estatuto do índio em seu parágrafo único. 

Ademais, também há o artigo 231 da Constituição Federal que determina as terras indígenas 
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como bens públicos e, por conseguinte, inalienáveis e indisponíveis, com seus direitos sobre elas, 
imprescritíveis. Com isso, são vistas como uma prioridade por serem terras públicas reconhecidas 
pela ocupação tradicional e competindo à União demarcá-las e manter cuidadosa tutela aos 
direitos dos povos e ao respeito a todos os seus bens 

Isto posto, é evidenciado como último requisito que a titularidade do direito necessariamente 
deve ser exercida por um indígena que, cumprindo os outros pressupostos, almeje aquisição de 
coisa hábil. Além do mais, o índio deve possuir capacidade plena para que proponha diretamente 
a ação e caso não a possua, deverá ser representado pela FUNAI. 

Por fim, destaca-se ainda que uma vez as terras usucapidas e integrarem a propriedade indígena, 
não se trata de bens públicos, desse modo, adequando-se ao disposto no inciso III do artigo 17 da 
Lei 6.001/73 como terras de domínio das comunidades indígenas ou silvícolas. 

A USUCAPIÃO QUILOMBOLA 

O estudo dessa modalidade é escasso e não é previsto em Códigos ou na Constituição, embora, 
partindo do caso da jurisprudência a seguir analisada, siga o padrão dos principais requisitos e 
tenha poucas especificidades. Sendo assim, a imprevisibilidade legal da modalidade também 
resulta na dispensa do justo título e boa-fé visto o julgado. 

Em São Paulo, foi julgado procedente na 4ª Vara Federal de Santos uma Ação de Usucapião 
ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para a transferência de 
terras de uma empresa para um grupo de famílias descendentes de quilombolas. 

A Advocacia-Geral da União, ao invés de representar o Incra, agiu como representante da 
Associação de Remanescentes de Quilombos do Bairro André Lopes, na cidade de Eldorado 
Paulista, no Vale do Ribeira, sul de São Paulo com fulcro no artigo 15 do Decreto n. 4.887/2003 
cuja autorização do Incra em representar “os interesses dos remanescentes das comunidades dos 
quilombos das questões surgidas em decorrência da titulação de suas terras” é legitimada e de 
modo extraordinária. 

Vista a essência do instrumento jurídico, o discurso argumentativo não ausentou as principais 
exigências tais como as de lapso temporal uma vez que as famílias ocupavam as terras por volta 
de 15 anos, configurando tempo suficiente para a prescrição aquisitiva quando analisada a 
inércia do proprietário, ao passo que mantiveram essa posse de forma mansa, pacífica e 
ininterrupta em propriedade de alheia. 

Como exigência específica da modalidade, é necessária a verificação da autenticidade dos 
remanescentes de comunidades quilombolas. No caso, foi verificado na Fundação Cultural 
Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, que reconheceu em processo administrativo 
instaurado, na forma do Decreto nº 4.887/03, a Comunidade posta em questão como uma 
remanescente das comunidades de quilombos e sendo seus moradores descendentes de homens 
e mulheres negros escravizados. Havendo esse Relatório Técnico Científico, portanto, o estudo 
revelou a existência a legitimidade dos sujeitos. 

Não obstante, divergente das terras de reservas indígenas cujos bens são públicos e, embora, 
ocupados e sob a posse indígena ainda pertençam à União, as terras ocupadas pelos quilombolas 
são de sua titularidade com base no disposto no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT): 

“Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando 
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suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir- 
lhes os títulos respectivos”. (BRASIL, 1988, Constituição Federal) 

Desse modo, não é adequado que haja a expropriação da terra sendo passível o repasse da 
propriedade para titularidade dos direitos às famílias, assim assegurando a terra para a 
comunidade quilombola e configurando usucapião cuja garantia preconiza a própria identidade 
étnica e cultural. 

CONCLUSÃO 

A denotação atual do direito à propriedade dentro do arranjo jurídico institucional no que tange 
modo de aquisição originária da terra aos povos tradicionais brasileiros possui grau sobranceiro 
de complexidade em si. Nesta razão, desponta-se copiosos e heterogêneos rudimentos para que se 
dê efetividade a este direito construindo por intermédio da Carta Magna. Dentre esses 
elementos, a construção social desses agrupamentos anexos às lutas sociais pelo reconhecimento 
da propriedade, em diversos momentos da história do Brasil confunde-se com a própria história. 

Esse despontamento que associa povos tracionais às contradições do capital coloca em xeque o 
papel do direito e sua função social, principalmente a zelar e promover a igualdade como também 
a fundamentar a diversidade cultural e de identidade. 

A realidade social desvela a face de sobreposição de poderes para a qual as ferramentas de 
opressão de subjugação de culturas remanescentes de um tratado social em consonância com a 
divisão social do trabalho que possui marcas irreparáveis que cruzam a história brasileira. 

A análise dos conceitos doutrinários, bem como das legislações decorrentes em consonância com 
as ferramentas administrativas revelou-se um aparato jurídico exequente. Contudo, os interesses 
que expedita a jurisdição possui a limitada aglomeração em mãos contrárias às flechas e as foices. 
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RESUMO 
 
O presente artigo busca evidenciar as crises e doenças que o excesso do trabalho e as cobranças 
patronais de forma exagerada refletem na sociedade proletarizada no último século. Com isso, cabe 
também analisar que o corpo social  tem ficado cada vez mais tentando buscar a perfeição do 
trabalho sem ter muitos recursos para executá-los, tornando-os seres frustrados em suas relações 
interpessoais. Dessa forma, a presente pesquisa busca expor o quanto o excesso de trabalho e a falta 
de interesse patronal interfere diretamente na conduta e na saúde do indivíduo. É de suma 
importância salientar o quanto  as entidades responsáveis pelas fiscalizações dos Direitos têm sido 
negligentes e falhas no que se diz respeito ao impor a Lei aos donos dos meios de produção.  
 
Palavras-chave: Saúde no Trabalho, Direito do Trabalho, Precarização do Trabalho, Psicologia do 
Trabalho, Adoecimento psicológico do Trabalho.  

1 INTRODUÇÃO 

Para Benjamin Franklin (1706- 1790) 2, o trabalho é o que dignifica o homem.  Essa frase foi dita no 
contexto da Guerra de Independência do Estados Unidos para justificar a necessidade de consumo e 
a importância de compor a classe burguesa e aquecer economia estadunidense e assim fazer valer a 
real liberdade econômica do país. No entanto, o modelo de vida proposto por Benjamin ficou tão 
definido, que hoje, quase trezentos anos após a Independência Americana, é ainda um evidente 
protótipo de vida para a sociedade e para o indivíduo. 

Por outro lado, as forças humanas já foram tão exploradas pelo capitalismo e pela necessidade de ser  
bem visto pelo corpo social que a saúde mental foi completamente esquecida, tornando então, o 
homem uma extensão da máquina ou do que produz. É válido ressaltar que o cansaço físico o proíbe 
de pensar e produzir coisas diferentes do que o trabalho propõe e exige a este.  

Isto posto, o presente artigo busca explorar o tema das condições psíquicas do trabalhador em 
tempos modernos, no século XXI, onde a velocidade das respostas e do trabalho é o que comanda as 
grandes instituições de produção. Nessa pesquisa será avaliada a relação da precariedade do 
ambiente de trabalho com a saúde mental do indivíduo e até que ponto a necessidade capitalista 
obriga o ser humano a sobreviver das misérias do mercado, analisando sob a ótica psíquica e da 
hipertrofia da regulação jurídica no que se diz respeito ao Direito do Trabalho.  

A presente pesquisa será realizada por meio de estudos bibliográficos e exploratórios, afim de que 
leitor compreenda em amplitude sobre os riscos que o excesso de trabalho e a necessidade de 
colocar o capital a frente da saúde traz para o indivíduo.  

2 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E O EXCESSO DE TRABALHO 
 

“Nada será mais industrial do que a civilização nascida da 
Revolução Industrial” 

 
2 Benjamin Franklin (1706-1790) foi um diplomata, escritor, jornalista, filósofo político e cientista norte-
americano. Assinou três documentos principais na criação dos Estados Unidos: a "Declaração da 
Independência", o "Tratado de Paz" e a "Constituição". Cf: <https://www.ebiografia.com/benjamin_franklin/>. 
Acesso em 11/2019. 
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Jean Fourastié3 
 

É indubitável salientar que a Revolução Industrial trouxe profundas transformações nas relações de 
trabalho e influenciou diretamente na cultura social. Antes era comum produzir um elemento por dia 
e isso se tornar exclusivo do comprador. No decorrer da transição industrial, essa prática de 
exclusividade se tornou insuficiente para o sustento da economia. Bobbio afirmava em suas obras 
que o Direito ao Trabalho surgiu nessa época, quando as divisões de trabalho eram estabelecidas e 
assim trazia uma sensação de ordem entre a indústria e a linha de produção.  

 
Sendo o trabalho um prolongamento da própria personalidade, que se projeta no 
grupo em que vive o indivíduo, vinculando-o, pela própria divisão do trabalho 
social, aos demais que a compõem, representa esse direito, por si só, a raiz da 
própria existência do homem, pelo que lhe proporciona ou lhe pode proporcionar 
de subsistência, de liberdade, de autoafirmação e de dignidade. O direito ao 
trabalho é a possibilidade de vir a participar cada um da produção de todos, 
recebendo em troca, a remuneração que lhe é devida.4 

 
Assim sendo, fica nítido que a base das revoluções do modelo da sociedade atual são as formas das 
divisões de trabalho e que o indivíduo se tornou a extensão do que produz para gerar o capital. A 
instituição hierárquica, vai para além da organização de uma linha produtiva, ela proporciona aos 
trabalhadores um sentimento de inferioridade e ainda incentiva de uma maneira negativa a 
competitividade dentro do ambiente de trabalho, com isso tem-se um ambiente de trabalho doente 
e traços de sofrimento para aqueles que estão submetidos dentro da categorização trabalhista. Para 
Leonardo Vieira Wandelli, a hierarquia é algo abstrato e objetivado e sugere relações opressoras. 
Nesse sentido, cabe a este primeiro capítulo validar as fases da revolução e por sequência 
compreender como a sociedade tornou-se doente com o trabalho em excesso. 
 
No primeiro momento, têm-se a Revolução dos Tecidos, quando a indústria têxtil alavanca com a 
chegada dos teares mecânicos e as máquinas a vapor. Nesse período, já foram grandes as 
transformações econômicas e sociais, propondo as divisões do trabalho, colocando as competências 
de cada um em setores condizentes, trazendo a luz da sociedade o significado de hierarquia no setor 
de produção, fazendo com que o indivíduo soubesse que ele significava para os donos de produção 
exatamente a extensão de seu encargo dentro da indústria. Neste mesmo período, houve também  
mudanças de um sistema feudal para um sistema capitalista, foi quando a moeda de troca deixou de 
ser um favor para os senhores e passou a ser o trabalho a moeda dos operários.  
 
No entanto, as fases não são distintas umas das outras, elas são tênues e sequentes, chegando então 
a Segunda Fase a qual consistia em avanço tecnológico das máquinas e a produção desenfreada, uma 
venda em larga escala, na qual o objetivo principal era a aumento de vendas e uma economia 
aquecida. Contudo, a  expansão do desenvolvimento trouxe uma queda de lucros por não se estar 
vendendo tudo que produzia e isso refletia diretamente na psique dos trabalhadores. Os donos dos 
meios de produção visavam o lucro, e como isso não acontecia, os operários eram diretamente 
afetados dentro da relação trabalhadores-operários.  
 
Por último, e não menos importante, a última fase do processo de avanço industrial casa 
diretamente com o período atual do século XXI. Trata-se da alta tecnologia e das produções 

 
3 Jean Fourastié (1907-1970) foi um economista francês, notável por ter cunhado a expressão "Trente 
Glorieuses" para descrever o período de prosperidade que a França experimentou a partir do final da Segunda 
Guerra Mundial até a crise do petróleo de 1973. 
4 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 45 
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globalizadas, ou seja, as produções são feitas de maneira selecionada e de acordo com a vontade do 
cliente. Nesse período, os trabalhadores precisam ser selecionados pela sua capacidade de operar 
máquinas altamente tecnológicas e o trabalho braçal passa a ser algo obsoleto, já que é tudo 
robotizado e exige muito mais do saber científico do que das forças físicas.  
 
Assim sendo, mesmo com grandes transformações no setor do trabalho, o que não alterou entre os 
séculos foi o interesse econômico por parte dos donos dos meios de produção, visto que o lucro 
gerado vale mais do que a saúde do trabalhador, ainda que este seja o responsável pelo aumento de 
montante do empregador. E, evidentemente, para alçar o sucesso financeiro, alguns “luxos” seriam  
bloqueados da parte mais fraca da relação, ou seja, o operário. O trabalho do século XXI ainda se 
espelha nos princípios que moldaram as Revoluções Industriais: o local de trabalho insalubre, a 
quantidade de horas trabalhada e a repetição vertiginosa dos movimentos. Isso só acontece ainda 
devido a hipertrofia do sistema jurídico no que se diz respeito a fiscalização dos setores responsáveis 
por garantir o bem estar do cidadão.   
 
Amauri Mascaro Nascimento tenta explicar de uma maneira didática sobre a falha e a necessidade 
do Direito do Trabalho, o quanto o homem moderno se espelha no ditado de Benjamin Franklin e 
leva o trabalho como sua única fonte de verdade e subsistência: 
 

O ser humano, para viver, precisa prover a sua subsistência. Para fazê-lo, depende 
do trabalho. Logo, o trabalho é um direito. É o direito que todo ser humano tem de 
converter a própria atividade em ganho de subsistência pessoal e familiar. O Direito 
ao Trabalho está relacionado com o direito à vida e à subsistência.5 

 
A incessante busca pelo sustento, o descontentamento com as misérias que o patrão oferece é o que 
move o trabalhador moderno (e o do passado também). Nesse sentido, desde os primórdios, o 
indivíduo é personificado como coisa para produzir lucros, e os proprietários dos meios de produção 
não se importam com a saúde de seus trabalhadores. Kant buscou definir em sua literatura o 
conceito de pessoa e coisa, quando diz que a pessoa não pode ser o meio para alguma coisa e sim ter 
um fim em si mesma. Contudo, o capitalismo e o desejo de ascender e chegar ao topo da pirâmide 
social tapou os olhares e a sensibilidade do que é a pessoa e quais os  seus valores sociais e morais.  

 
Pessoa é aquele sujeito cujas ações são suscetíveis de imputação. A personalidade 
moral, portanto, é tão somente a liberdade de um ser racional submetido a leis 
morais (a psicológica não passando, porém, da capacidade de tornar-se a si mesmo 
consciente da identidade de sua existência nos seus diferentes estados), donde se 
segue que uma pessoa não está submetida a nenhuma outra lei além daquelas que 
se dá a si mesma (seja sozinha ou, ao menos, juntamente com outras). Coisa é 
aquilo que não é suscetível de imputação. Todo objeto do livre-arbítrio, carente ele 
mesmo de liberdade, chama-se por isso coisa (res corporalis).6 

 
Kant também expressa, na sua obra “A metafisica dos costumes”, as premências do indivíduo em não 
ser visto com maus olhos pela sociedade e ainda aceitar as misérias que o trabalho em excesso os 
oferece. O lema do direito de necessidade é: “A necessidade não tem mandado” (necessitas non 
habet legem). E, do mesmo modo, não pode haver necessidade que torne conforme à lei o que é 
injusto7. Com isso, é válido sublinhar que Karl Marx8 estava correto quando ele diz que se a classe 

 
5 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito do trabalho na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 25. 
6 KANT, Immanuel. Metafísica dos Costumes. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Editora Universitária São 
Francisco, 2013. p.29. 
7 Idem. Ibidem.  p.40  

301



 

 

operária tudo produz a ela tudo pertence. Porém  isso não pode ser aplicado, em prática, dentro do 
sistema capitalista, no qual o operário é obrigado a gastar toda as energias físicas e mentais para 
produzir o melhor para os donos dos meios de produção, sabe-se que o adoecimento da sociedade 
trabalhadora se dá pela busca incessante de fazer parte de um determinado grupo social e, em tese, 
isso só é possível através do trabalho, se esquecendo então de voltar os olhos para si e compreender 
sobre o quão distante está de compor o mesmo rol que o dono dos meios de produção.  O problema 
não é o produto e sim que o responsável por essa mão de obra nunca vai ter acesso ao que produziu, 
devido ao preço, em função de qual classe o objeto criado pertence.  
 
Seguindo a teoria de Kant, depreende-se que o trabalhador moderno se confunde com máquinas e 
produtor de lucros e isso reflete diretamente na formação do indivíduo social, visto que o 
trabalhador se tornou uma espécie de marionete dentro do campo social. E tal massa de manobra 
não cabe apenas aos trabalhadores braçais, pois é possível analisar a pressão cobrada em cima 
daqueles que vendem seu intelecto como força de trabalho, os quais buscam a perfeição e no fim 
sofrem consequências semelhantes aos que vendem apenas a força física. 
 
Para além do sofrimento que a quebra de expectativas vai gerar para o trabalhador, ao compreender 
que compor a alta classe social é algo distante, tem-se ainda os sofrimentos psíquicos gerado pelo 
meio ambiente de trabalho, que por ora chega ser hostil devido a competitividade e estrutura 
hierárquica rígida. Dejours em sua obra expressa sobre perigos mentais em um ambiente de trabalho 
altamente competitivo e rígido. O autor deixa claro que até uma pessoa que esteja bem em suas 
faculdades mentais pode ceder aos riscos de um meio ambiente de trabalho cerceado de estruturas 
organizacionais rígidas: “até indivíduos dotados de uma sólida estrutura psíquica podem ser vítimas 
de uma paralisia mental induzida pela organização do trabalho”9. 
 
Sob essa perspectiva, ao comparar os estudos de Karl Marx com a teoria da felicidade exposta por 
Sigmund Freud, nota-se que o indivíduo está em uma busca constante do que é ser feliz e associa 
isso diretamente com o aumento de capital e logo com o excesso de trabalho. Em outras palavras, o 
sujeito moderno só atinge sua plenitude se possuir um trabalho, salário e uma estabilidade 
financeira.  

Não obstante, o trabalho é menosprezado pelo homem como caminho à felicidade. 
Não se precipita a ele como a outras fontes de gozo. A imensa maioria dos seres só 
trabalha sob o império da necessidade, e desta natural aversão humana ao 
trabalho se derivam os mais dificultosos problemas. 10 

 
Dessa forma, Sigmund Freud deixa evidente em suas pesquisas que o trabalho para o homem  vai 
além da necessidade e garantia de um capital, como demonstra Karl Marx. Ao ter a cultura do 
trabalho e o excesso dele enraizado no indivíduo, tem-se também a busca constante pela felicidade e 
ainda a justificativa de que é não há outro caminho a ser seguido se não o sucesso financeiro e a 
composição do meio capitalista (consumista).  

3 LEI E TRABALHO: ATÉ AONDE UMA SEGUE A OUTRA? 

 
8 Karl Marx (1818-1883) foi um filósofo, sociólogo, economista, jornalista e revolucionário alemão e um dos 
fundadores do socialismo científico. 
9 DEJOURS, C.  A Loucura do Trabalho: Estudo de Psicopatologia do Trabalho. São Paulo: Cortez, 1987. p. 45 
10 FREUD, Sigmund. El malestar en la cultura. Madrid: Alianza Editorial, 2002. p. 250 (tradução livre). 
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O trabalhador moderno segue sendo uma extensão do seu labor, no entanto, na atualidade, existe 
um rol de normas que os defendem e que pregam acima de tudo que os direitos humanos devem ser 
maiores que o trabalho e que a saúde do indivíduo vale mais que do que este produz.  

Para Leonardo Vieira Wandelli11, o Direito do Trabalho surge como uma pretensão crítica frente ao 
individualismo da sociedade burguesa e busca denunciar as falhas do sistema capitalista e corroborar 
com o cumprimento dos Direitos Humanos. Essa informação somada aos estudos de psicopatologia 
do Direito indica que o medo e a tensão da classe trabalhadora nunca foi posta em questão no 
sistema de trabalho.  

É preciso salientar que o indivíduo vive e necessita do que é imposto para ele, segundo Dejours, o 
risco é algo coletivo e que os donos dos meios de produção pouco se importam para este fato, a 
verdade é que mesmo com todos os investimentos feitos, não há um conhecimento real das 
necessidades dos trabalhadores expostos na situação. 

O risco é, via de regra, coletivo, na maioria das situações de trabalho onde vários 
operários colaboram na mesma tarefa. Enfim, mesmo se o risco é combatido por 
medidas e regras de segurança, ele quase sempre conta com uma prevenção 
incompleta pela organização do trabalho, seja devido à limitação dos investimentos 
necessários, seja porque o risco ou suas manifestações são mal conhecidos 12 

 

Dessa forma, depreende-se que o operário sempre vai ter a sua segurança em segundo plano, visto 
que o patrão visa o lucro e investir em equipamentos de proteção individual (EPI) custa caro. Porém, 
temos uma legislação bastante detalhista e coerente, enquanto, de um outro lado, temos uma 
fiscalização falha e relapsa.  
 
Nesse sentido, o Direito do Trabalho conta como uma máxima de que a proteção do trabalhador 
deve ser o primeiro ponto a ser analisado em qualquer circunstância. Com isso, denota-se que 
mesmo com tantos elementos comprobatórios de que a proteção da saúde do trabalhador deve ser 
posta em primeiro lugar dentro de uma empresa, observa-se sobre o quanto a fiscalização jurídica 
acerca do Direito garantido tem trazido uma instabilidade jurídica para os trabalhadores.  
 
Segundo Wandelli, “numa visão que parte do ser humano como sujeito natural e corporal e, por isso, 
necessitado, o trabalho é dimensionado prioritariamente a partir das necessidades”, urge-se a 
importância de as normas trabalhistas serem rigorosamente seguidas, visto que a negligência por 
parte delas em torno dos trabalhadores é vista a olhos desnudados. É preciso validar que esses 
trabalhos que trazem medo e insegurança para o ser só existem por que há uma demanda necessária 
para compor a mesa e a prole de base da sociedade capitalista.  
 
A cultura de que proletário deve ser submissos aos seus patrões é tão antiga que somente depois de 
cinquenta e três anos da  abolição da escravatura no Brasil, 1º de Maio de 1941, que as autoridades 
foram obrigadas a ouvir sobre  as necessidades do indivíduo. Foi preciso que máquinas parassem, 
lucro caísse, que trabalhador se expusesse para a burguesia, gritasse que o trabalhador também tem 
o direito a dignidade e que nada do que este faça é por prazer e sim pela necessidade de compor e 
sustentar ao sistema capitalista. Para Kant, o dever de trabalhar surge como dever de inclinação, ou 
seja, o indivíduo não busca o trabalho como um dever por inclinação, que é algo feito pelo prazer e 

 
11  WANDELLI, Leonardo Veira. O direito ao trabalho como direito humano e fundamental: elementos para sua 
fundamentação e concretização (Tese). Universidade Federal do Paraná: Curitiba, 2009. p.53 
12 DEJOURS, C. A Loucura do Trabalho: Estudo de Psicopatologia do Trabalho. São Paulo: Cortez, 1987. p. 64 
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não espera nada em troca, este busca uma troca pelo seu esforço e faz justamente por seguir a 
“melhoria” de vida exposta pela máxima universal.  
 
Trazendo à luz a discussão sobre a definição de saúde segundo a Constituição Federal Brasileira de 
1988, a qual expressa em seu texto que a saúde deve ser um direito de todos os sujeitos, sem 
distinção de classe, cor, raça e etnia e que as prestações necessária para sua garantia devem ser um 
dever do Estado, nota-se a contradição presente entre a cartilha de Direitos Fundamentais e o que 
acontece na prática entre no que diz respeito à regulação jurídica do trabalho e dos trabalhadores.  
 
Dejours em sua obra deixa claro que o estado de saúde do indivíduo é analisada sobretudo na 
economia individual. Ao proferir essas palavras, depreende-se que por mais que o Estado tenha uma 
condição plausível de atender a todos, a preferência será do que possuir maior capital e garantir a 
sobrevivência, conclusão que se torna deveras contraditória ao notar que os trabalhadores tem 
ficado mais doentes e consequentemente buscando menos os serviços de saúde, por não poder se 
ausentar do dia de trabalho e tampouco queixar-se das mazelas das faculdades mentais para o seu 
patrão, devido a que o trabalhador está o tempo todo submetido a necessidade de possuir um 
salário e garantir o pão na mesa e ainda sustentar o sonho de subir na pirâmide social, mesmo que 
isso custe uma saúde mental colapsada.  
 
Sob essa perspectiva, nos dizeres de Celso de Albuquerque Mello13, seria “o direito ao trabalho o 
mais importante, ou o direito básico dos direitos sociais”. Partindo desse pressuposto, o direito social 
de comprar e aquecer a economia provém de um direito do trabalho garantido em legislações 
firmes. Contudo, ao ter acesso a esse trabalho que por ora não é escolhido pela vontade plena e sim 
pelo interesse maior de compor o direito de ser parte de uma sociedade capitalista, tem-se 
indivíduos frustrados e doentes. Ainda dentro do campo de raciocínio de Celso de Albuquerque 
Mello, ele traz a luz uma reflexão importante para o debate em questão, ele questiona do que 
adianta o direito de liberdade de expressão, se o indivíduo não está tendo o básico para manter suas 
faculdades mentais em ordem, bem como direito ao trabalho, direito a saúde e o direito de 
alimentação. Com isso, é válido salientar que o direito de liberdade de expressão é de suma 
importância para um Estado Democrático de Direito, contudo, o direito de alimentação e emprego 
digno, que não traga um sofrimento psíquico aos indivíduos é mais válido, em regra. 

Um exemplo clássico de um sofrimento psíquico gerado pelo excesso de trabalho (ou ate mesmo a 
falta dele), é a depressão, que nas palavras de Dejours significa o seguinte: 

 A vivência depressiva condensa de alguma maneira os sentimentos de indignidade, 
de inutilidade pelo cansaço. Cansaço que se origina não só dos esforços musculares 
e psicossensoriais, mas que resulta sobretudo do estado dos trabalhadores 
taylorizados. Executar uma tarefa sem investimento material ou afetivo exige a 
produção de esforço e de vontade, em outras circunstâncias suportada pelo jogo 
da motivação e do desejo. A vivência depressiva alimenta-se da sensação de 
adormecimento intelectual, de anquilose mental, de paralisia da imaginação e 
marca o triunfo do condicionamento ao comportamento produtivo14. 

Sendo assim, denota que o cansaço do trabalhador vai para além do que é realizado dentro do 
ambiente de trabalho, que a necessidade de criar algo sem um investimento necessário do indivíduo 

 
13 MELLO, Celso de Albuquerque. A proteção dos direitos humanos sociais nas Nações Unidas. In SARLET, 
Ingo Worfgang (org.). Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e 
comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 228. 
14 DEJOURS. Op. Cit. p. 42 
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enquanto pessoa que produz, acarreta um sofrimento maior quando anexado ao local de trabalho 
competitivo e hierárquico. A aflição do ser acontece quando ele internaliza que as suas capacidades 
mentais foram corrompidas a partir do adormecimento intelectual, quando ele precisa compreender 
que tem produzido muito mais para a garantia da sobrevivência diária do que realizado atividades 
que usassem o intelecto de maneira agradável, e por consequência isso gera um sentimento de 
insufiência frente a si mesmo, o sofrimento da psiquê.  

4 CONCLUSÃO  

O presente artigo traz a luz dos debates um questionamento sobre até aonde vale a pena entregar 
tudo de si para compor ao sistema capitalista e ainda ser responsável pela economia aquecida. 
 
Ficou evidente no decorrer dos capítulos que o maior interesse do indivíduo não é de fato ter um 
trabalho e ser feliz com aquilo, e sim ser bem visto na sociedade e ainda alimentar o sonho de uma 
vida perfeita se trabalhar em excesso. Trazendo essa máxima para a prática, tem-se que na China é 
esse o estilo de vida adotado, trabalhar longas horas por dia, para no fim do mês ser “feliz” com 
aquele mísero salário. 
 
Ainda nessa espécie de artigo, fica claro que os meios de produção deixam o trabalhador a mercê da 
pressão e do medo de buscar serem melhores, visto que diariamente dentro do seu meio ambiente 
de trabalho, o ser está condicionado a pensar somente no que produz, se tornando então uma 
extensão da máquina.  
 
Também foi realizada uma análise de maneira superficial  de como as doenças psicossomáticas tem 
influenciado de maneira direta na produção da depressão e do estresse, que são os principais fatores 
que se refletem em uma classe trabalhadora doente, que dá tudo de si para a empresa manter o 
lucro e por consequência garantir o salário do trabalhador. 
 
Logo, conclui-se que o artigo busca evidenciar as falhas do sistema de trabalho e como isso reflete no 
indivíduo, deixando este aberto para uma pesquisa ampla e uma conclusão mais profunda acerca do 
tema.  
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RESUMO  

O presente artigo tem por objeto analisar a relação entre normas e políticas internas recentes e 

as premissas básicas do Estado Democrático de Direito, como o Brasil, que aponta para a 

legitimação do trabalho escravo contemporâneo, descumprindo com seu dever constitucional 

para com a sociedade. A metodologia utilizada foi a descritivo-analítica. Por meio da pesquisa 

bibliográfica, buscou-se a análise e interpretação de livros e artigos sobre trabalho escravo, além 

da análise do Caso Fazenda Brasil Verde, para identificar as possíveis causas e consequências 

das supostas legitimação e banalização da escravidão contemporânea no Brasil. O referencial 

teórico utilizado na elaboração do artigo girou em torno das ideias de liberdade, dignidade da 

pessoa humana, capitalismo e escravidão, abordadas tanto por grandes pensadores, como 

Immanuel Kant e Friedrich Hegel, como pela Constituição e Acordos Internacionais sobre 

direitos humanos e pelos órgãos aplicadores do Direito, em âmbito nacional e internacional. O 

tema debatido foi escolhido por se tratar de um problema que, na teoria, teria sido superado, 

mas que, na prática, vem se mostrando cada vez mais rotineiro, tornando imprescindível a busca 

pelos motivos que levam esse fenômeno a continuar tendo grande dimensão no Brasil. 

Palavras-chaves: Capitalismo; Trabalho Escravo; Estado; Direitos Fundamentais; Direitos 

Humanos. 

INTRODUÇÃO 

O Estado brasileiro, por ser um Estado Democrático de Direito, tem o dever legal de proteger 

todos os seus cidadãos, sem discriminação de qualquer espécie, como previsto no art. 5.º da 

Constituição da República. Contudo, como é fundamentado em um sistema econômico baseado 

na desigualdade de classes - o sistema capitalista-, é perceptível a exploração de uma camada 

social sobre outra que é legitimada por algumas medidas do próprio Direito brasileiro. Mesmo 

que proibido pela Carta Magna e por tratados internacionais ratificados pelo Brasil, o trabalho 

escravo contemporâneo continua a ser um grande problema dentro do país, principalmente 

com a entrada em vigor de novas normas internas - a Reforma Trabalhista, Lei n.º 13.467, de 13 

de julho de 2017 e a Lei da Liberdade Econômica, Lei n.º 13.874, de 20 de setembro de 2019 - 

que dificultam a fiscalização e o resgate de trabalhadores em situação de servidão. 

Historicamente, o fim da escravidão no Brasil foi tardio e, como o esperado, tem consequências 

que se estendem até os dias atuais. O trabalho escravo no país, desde a abolição, é um problema 

ainda a ser combatido pelo Estado brasileiro. De modo a cumprir seu papel como garantidor dos 

direitos fundamentais de seus cidadãos, o Estado proibiu tal conduta tanto por normas internas, 

quanto pela adesão a normas externas, permitindo, assim, que fosse cobrado por órgãos 

internacionais, além de seus próprios cidadãos, quanto ao cumprimento de seu dever. 

Contudo, é evidente que o Brasil não vem desempenhando seu papel com eficácia, uma vez que 

ano após ano o aumento do número de trabalhadores em condições de escravidão é notório. O 

ápice da negligência do Estado brasileiro em defender o trabalhador da serventia aconteceu no 

ano de 2015, quando foi denunciado pela Comissão de Washington à Corte Interamericana de 

Direitos Humanos por crime de escravidão contemporânea. O caso, ocorrido no estado do Pará, 

na Fazenda Brasil Verde, no município de Sapucaia, vinha sendo denunciado ao Estado brasileiro 
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desde meados de 1989, mas o Governo se manteve omisso ao caso mesmo após o resgate de 

mais de cem trabalhadores em condição de servidão. O Brasil foi o primeiro país a ser condenado 

pela Corte Interamericana por este crime, uma prova de que não tem sido eficaz no 

cumprimento de seu papel como garantidor dos direitos fundamentais de todos os seus 

cidadãos, sendo essa ineficácia reconhecida, também, no âmbito internacional. 

Para agravar a situação, ao entrar em vigor a Reforma Trabalhista, Lei nº 13.467, de 13 de julho 

de 2017, com seus novos termos, permitiu que algumas situações  que se assemelham à servidão 

fossem legitimadas quando acordadas entre patrão e trabalhador. Todavia, com a crise 

econômica enfrentada atualmente pelo Brasil, muitas pessoas se encontram em situações de 

desespero. O desemprego está em alta- cerca de 11,6 % (dados do IBGE), o que aumenta a 

vulnerabilidade do trabalhador, que aceita situações precárias para não continuar 

desempregado e sem qualquer renda. Diante dessas condições, os empregadores se aproveitam 

da condição de vulnerabilidade do empregado para fazerem acordos insalubres, com a 

consciência de que o trabalhador aceitaria qualquer exigência para, numa falha tentativa, sair 

de sua situação. Essa exploração da vulnerabilidade do trabalhador é exatamente o que 

caracterizaria a escravidão contemporânea. Porém, no Brasil, tal conduta tem amparo legal, 

sendo legitimada e protegida pelo próprio Estado e Direito brasileiros. 

Assim sendo, este artigo busca compreender o que leva o Estado brasileiro, dentro das 

características de um Estado Capitalista, além de não cumprir com seu papel de garantidor de 

direitos, a legitimar o trabalho escravo ainda atualmente, apontando quais as regiões em que 

esse problema é mais recorrente com intuito de compreender que condições favorecem o 

fomento dessa conduta. Por intermédio das pesquisas bibliográficas, visa-se compreender as 

dificuldades que o Brasil enfrenta na fiscalização e combate das condições de trabalho escravo 

contemporâneo, especialmente por conta de uma legislação permissiva que vai ganhando forma 

nos últimos anos. 

A metodologia utilizada foi a descritivo-analítica. Por meio da pesquisa bibliográfica, buscou-se 

a análise e interpretação de livros e artigos sobre escravidão, além da análise do Caso Fazenda 

Brasil Verde, para identificar as possíveis causas e consequências das supostas legitimação e 

banalização do trabalho escravo contempo- râneo no Brasil. O referencial teórico utilizado na 

elaboração do artigo girou em torno dos princípios constitucionais de liberdade e dignidade da 

pessoa humana, além das ideias de capitalismo e escravidão, abordadas tanto por grandes 

pensadores, como Immanuel Kant e Friedrich Hegel, como pela Constituição e Acordos 

Internacionais sobre direitos humanos e pelos órgãos aplicadores do Direito, em âmbito 

nacional e internacional. O tema debatido foi escolhido por se tratar de um problema que, na 

teoria, teria sido superado, mas que, na prática, vem se mostrando cada vez mais rotineiro, 

tornando imprescindível a busca pelos motivos que levam esse fenômeno a continuar tendo 

grande dimensão no Brasil. 

BRASIL COMO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E SEU DEVER DE GARANTIR A 

APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
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O Brasil se caracteriza como um Estado Democrático de Direito e, em assim sendo, tem como 

papel principal garantir e proteger os direitos fundamentais de seus cidadãos. A liberdade é um 

desses direitos fundamentais, estando prevista nesse mesmo artigo em seu caput: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabi- lidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

A previsão legal desse direito fundamental obriga o Estado a garantir a liberdade de todos os 

seus cidadãos. Dessa forma, deveria ser uma prioridade do Governo, em cumprimento do 

estabelecido pela Constituição, combater os casos de trabalho escravo na contemporaneidade, 

assim como de qualquer outra conduta que prive a liberdade dos indivíduos. O filósofo alemão,-

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, defende, em sua obra “Princípios da Filosofia do Direito”, 

justamente a ideia do Estado como garantidor da liberdade, sendo este o seu fim: 

258 - O Estado, como realidade em ato da vontade substancial, realidade 

que esta adquire na consciência particular de si universalizada, é o racional 

em si e para si: esta unidade substancial é um fim próprio absoluto, imóvel, 

nele a liberdade obtém o seu valor supremo, e assim este último fim possui 

um direito soberano perante os indivíduos que em serem membros do 

Estado têm o seu mais elevado dever. (HEGEL, 1997, p. 217) 

Portanto, na visão do filósofo alemão, o Estado é racional em si e para si e tem como fim próprio 

e absoluto garantir a liberdade. Sendo assim, tanto a perspectiva hegeliana de Estado, quanto a 

Constituição Federal de 1988, defendem o direito fundamental da liberdade do indivíduo, 

responsabilizando o ente público pela garantia ao acesso a tal direito. 

Contudo, o aumento de casos de trabalho escravo mostra que a liberdade vem sendo ameaçada, 

por condutas, muitas vezes, do próprio Estado. Tal conduta é inconstitucional e vai de encontro 

com o dever legal do Estado Democrático de Direito. A negligência do Estado brasileiro na 

solução desse problema ameaça a democracia e os direitos da sociedade brasileira, permitindo 

que seus cidadãos fiquem sem o amparo e a proteção do Poder Público, o que os deixa 

totalmente vulneráveis a qualquer tipo de exploração. Além disso, o Estado vem legitimando e 

dando amparo a procedimentos como estes por meio de iniciativas legislativas internas, o que 

agrava ainda mais o problema. Ou seja, além do Estado brasileiro agir de maneira que viole os 

direitos de seus cidadãos, passou a legitimar e dar legalidade a essas condutas para se proteger. 

Dessa forma, fica evidente que quando o Estado brasileiro falha com seu dever legal, proposto 

por Hegel e estabelecido pela Constituição, abre prerrogativas para que as parcelas mais 

vulneráveis sejam exploradas por outras classes pela falta de amparo do Poder Público. Sendo 

assim, é possível relacionar a legitimação do trabalho escravo contemporâneo pelo Direito 

brasileiro com essa negligência do Estado no cumprimento de seu dever de proteção e garantia 

dos direitos fundamentais de seus cidadãos. 

SISTEMA CAPITALISTA E A ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA 
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O capitalismo é um sistema baseado no acúmulo de lucro que, na prática, leva à divisão social 

de classes, sendo que uma classe detentora do capital e dos meios de produção explora a classe 

trabalhadora detentora apenas da força de trabalho. Durante o passar dos anos, várias foram as 

formas de exploração utilizadas pela burguesia para produção máxima de lucro gastando o 

mínimo possível. A escravidão por séculos foi a forma mais utilizada para se materializar tal 

exploração. 

Dentro da perspectiva capitalista, a mão de obra humana não passa de um instrumento de 

trabalho fomentador de lucros, o que levou à desumanização do homem cuja força de trabalho 

é vendida por salários mínimos para garantir a sobrevivência do próprio trabalhador. Para o 

capitalismo, a mão de obra escrava, principalmente, contemporânea, em que o patrão gasta 

uma quantia simbólica com o empregado que gera a ele muito lucro, é visto com bons olhos, 

uma vez que é a melhor forma encontrada para o acúmulo de capital. Ou seja, o sistema 

capitalista desumaniza o homem em prol de dinheiro e bens, que em sua visão são muito mais 

valiosos que uma vida humana. 

A relação entre a exploração da vulnerabilidade do trabalhador, característica do sistema 

capitalista, e o trabalho escravo, pode ser mais bem compreendida a partir do conceito de 

escravidão dado pelo ex-professor da USP (Universidade de São Paulo), Julio Fabrinni Mirabete: 

A vítima é privada da liberdade de escolha e a execução do trabalho decorre 

de uma relação de dominação e sujeição, contra a qual não tem a 

possibilidade de se insurgir. A conduta do agente pode ser praticada com 

violência ou grave ameaça, mas também mediante a criação ou o 

aproveitamento de circunstâncias que a impossibilitem de exercer a opção 

de não se submeter ao trabalho. (MIRABETE, 2005, p. 184, apud 

GONÇALVES, 2018, p.1) 

O Estado, em seu primórdio, surge como um terceiro imparcial, com o papel de regular essa luta 

de classes justamente para humanizar novamente o homem. Tinha como dever garantir direitos 

e garantias judiciais ao povo para diminuir essa exploração intensa do trabalhador, com o intuito 

de, além de dar dignidade à pessoa humana, tentar erradicar a desigualdade e a divisão social 

de classes, para alcançar a igualdade social ou o mais próximo disso. 

Contudo, no Brasil, assim como em outros países da América Latina, a elite burguesa dotada de 

uma visão ultraliberal chegou ao poder e montou toda uma estrutura para nele se manter, 

utilizando o Estado como ferramenta para garantir seus interesses, tirando, assim, todas as 

possibilidades, ou quase todas, que as outras classes tinham de ascender e defender suas 

causas. Sendo assim, com o Estado sendo usado a favor da classe dominante, minoritária 

numericamente, mas dominante, todos os direitos conquistados pela classe operária durante 

anos de luta, passam a ser ameaçados e alguns extintos, retomando-se às condições precárias e 

desumanizadas de trabalho. 

Portanto, enquanto a classe burguesa com visão ultraliberal tiver em seu domínio o poder do 

Estado, para garantir seus interesses, a exploração do trabalhador estará legitimada e amparada 

pelo Poder Público, validando situações de escravidão, uma vez que o empregado não terá a 

quem recorrer para proteger seu direito à dignidade e à liberdade. No Brasil, a ferramenta 
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neutra de regulação da exploração de classes, última instância para garantir os direitos mínimos 

da população frente a um sistema que não vê mais o homem como ser detentor de humanidade, 

mas como apenas uma ferramenta de trabalho fomentador de lucros, se tornou parcial e 

protetora justamente daquela classe cujos interesses devia regular. Isso ocorre por atos 

concretos e omissões, mas, principalmente, pela aprovação de uma legislação que não 

reconhece a assimetria de poder entre os detentores de capital e aqueles que dependem da 

venda da força de trabalho para sua sobrevivência. 

O CASO FAZENDA BRASIL VERDE: RESULTADO DA NEGLIGÊNCIA DO ESTADO NO 

CUMPRIMENTO DE SEU DEVER LEGAL 

O ápice da negligência do Estado brasileiro no cumprimento de seu dever legal de proteção dos 

direitos fundamentais de seus cidadãos ocorreu no ano de 2015, quando a Comissão de 

Washington denunciou o Brasil à Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o crime de 

escravidão contemporânea. A omissão do Estado quanto à proteção dos direitos humanos de 

seus cidadãos ganhou reconhecimento internacional. Diante desse fato esperava-se que a 

conduta do Brasil frente ao seu dever legal mudasse, porém, pelo contrário, somente piorou 

com a aprovação de leis que amparam essa conduta negligente. 

Desde o ano de 1989, o caso de escravidão por dívida na Fazenda Brasil Verde, no município de 

Sapucaia, estado do Pará, vinha sendo denunciado para o Estado brasileiro. Mais de cem pessoas 

foram resgatas em situações degradantes de trabalho, entre elas idosos, homens, mulheres e 

crianças. Esses cidadãos viviam sobre constantes ameaças para que não pudessem fugir e 

denunciar os abusos, físicos e psicológicos, ocorridos dentro da fazenda. Essa conduta se encaixa 

no conceito de “trabalho forçado” da Convenção n. 29 “Trabalho forçado ou obrigatório” de 

1930 da Organização Internacional do Trabalho: 

Art. 2 — 1. Para os fins da presente convenção, a expressão ‘trabalho 

forçado ou obrigatório’ designará todo trabalho ou serviço exigido de um 

indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se 

ofereceu de espontânea vontade. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 1930) 

Ou seja, trabalho escravo, para a OIT, é qualquer serviço que um indivíduo se vê privado de sua 

liberdade de ir e vir por conta de constantes ameaças de punições físicas ou psicológicas. O 

professor Dr. Cristiano Bodart, da Universidade Federal de Alagoas, também traz um conceito 

de escravidão quando diz em seu artigo “O trabalho escravo como recurso do capitalismo 

contemporâneo” que 

(...) o trabalho escravo é caracterizado por manter cativos em condições 

degradantes de sobrevivência, restrições do direito de ir e vir e relações de 

subordinação sob ameaça de violência física e psicológica. Sobe esse 

aspecto, a necessidade de sobreviver e a vulnerabilidade contribuem para a 

exploração laboral, para o tráfico sexual e para exploração infantil. 

(BODART, 2014) 
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Ainda sobre o tema, diz o Código Penal brasileiro, Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 

1940, em seu art. 149, caput: 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 

submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 

sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por 

qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o 

empregador ou preposto 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente 

à violência (CÓDIGO PENAL, 1940) 

Portanto, o ocorrido na Fazenda Brasil Verde, seja por entendimento da Organi- zação 

Internacional do Trabalho, seja por entendimento de pesquisadores do tema, seja pelo 

estabelecido pelo Código Penal, se encaixa nos parâmetros de trabalho escravo. 

No ano de 1998, os cidadãos resgatados da fazenda juntamente com a Comissão Pastoral da 

Terra denunciaram o Brasil para a Comissão de Washington- depois de terem feito a denúncia à 

Polícia Federal brasileira que não tomou nenhuma providência- alegando que o país estava 

sendo omisso quanto ao julgamento do caso, privando essas pessoas de seus direitos às 

garantias judiciais. A Comissão aceitou a denúncia e notificou o Brasil quanto ao caso, porém, o 

Estado brasileiro se manteve omisso mesmo perante a Comissão, impossibilitando um possível 

acordo entre as partes. Sendo assim, a única alternativa encontrada para que alguma 

providência pudesse ser tomada quanto ao desinteresse do Estado brasileiro foi passar a 

denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

A Corte aceitou a denúncia e, no ano de 2016, condenou o Brasil pelo crime de escravidão 

contemporânea, sendo o primeiro país do continente americano a ser condenado por esse crime 

diante de um Tribunal Internacional. O Brasil foi declarado como responsável pela violação do 

art. 6.1 da Convenção Americana sobre proibição da escravidão e da servidão em relação com 

os arts. 1.1 (Obrigação de respeitar os direitos); 3 (Direito ao reconhecimento da personalidade 

jurídica); 5 (Direito à integridade pessoal); 7 (Direito à liberdade pessoal); 11 (Proteção da honra 

e da dignidade); 19 (Direitos da criança); e 22 (Direito de circulação e de residência), todos dessa 

mesma Convenção. 

A Corte sentenciou o Brasil a indenizar todas as vítimas do caso, garantir no âmbito interno uma 

investigação séria, completa e efetiva do caso, determinando a responsabilidade de todos os 

envolvidos; publicar a decisão no Diário Oficial; e, por fim, dentro de um prazo razoável a partir 

da notificação da sentença, adotar medidas para garantir que casos de escravidão 

contemporânea não se repetissem. O Estado brasileiro indenizou as vítimas em um valor 

simbólico que não retratava de fato os vinte anos de escravidão pelos quais passaram. A decisão 

foi publicada no Diário Oficial, em 16 de novembro de 2017, como decidido na sentença. Porém, 

o problema se configura quanto aos cumprimentos da investigação interna e das medidas para 

garantir que não ocorram novos casos de escravidão. No Brasil, corriam dois processos criminais 

sobre os casos de escravidão na Fazenda Brasil Verde, um deles prescreveu, de forma que os 

responsáveis pelo crime saíram impunes pelo trabalho negligente da justiça brasileira. Já o 

segundo processo foi enviado para o Justiça Estadual do Pará, porém o processo sumiu e corre-
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se o risco de prescrição. Ou seja, nenhum processo interno foi de fato concluído e, sendo assim, 

nenhum culpado foi condenado por sua responsabilidade no crime. 

Para a CIDH, os direitos às garantias judiciais e à proteção judicial, inscritos 

na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, foram violados pela 

inca- pacidade do Brasil em processar os responsáveis pela fazenda. O 

processo iniciado em 1997, por exemplo, passou por uma longa 

controvérsia judicial sobre a competência, que só foi resolvida dez anos 

depois, em dezembro  de 2007. Logo em seguida, a Justiça Federal declarou 

que, considerando o tempo transcorrido e os prazos de prescrição, iria 

extinguir o processo sem nenhuma punição. (PROCURADORIA-GERAL DA 

UNIÃO, 2018) 

Quanto às medidas para evitar que situações semelhantes voltassem a acon- tecer, estas não 

foram tomadas pelo Governo, que um ano depois, diminuiu a verba destinada para o resgate de 

pessoas em condição de servidão, sendo uma medida diametralmente contrária ao que foi 

decidido pela Corte. No ano de 2017, o número de pessoas resgatadas do trabalho escravo no 

Brasil apresentou uma queda de 80% em relação ao ano de 2016, segundo o site El País Brasil. 

O motivo, no entanto, é que o Governo brasileiro parou de destinar verbas para a fiscalização e 

resgate de pessoas em situação de escravidão, sendo esses dados passados pelo próprio extinto 

Ministério do Trabalho (GUAYANASES, 2017). Além de que, nesse mesmo ano, foi aprovada a 

Reforma Trabalhista, que deu amparo legal para algumas das situações que poderiam 

caracterizar o crime de escravidão contemporânea. 

A decisão da Corte não trouxe as soluções esperadas para o problema de um Estado negligente 

quanto ao cumprimento de seu papel, Estado esse que, não sendo capaz de julgar internamente 

o crime e punir os responsáveis, se mostrou como uma ferramenta de legitimação dessa 

conduta. Portanto, fica evidente que, mesmo com a pressão internacional, o Brasil se mantém 

omisso quanto ao cumprimento de seu dever legal de Estado Democrático de Direito quando, 

até hoje, não puniu ninguém quanto ao crime cometido na Fazenda Brasil Verde, que privou 

mais de cem pessoas de seu direito à liberdade. 

A REFORMA TRABALHISTA E A LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA: AMPARO LEGAL AO 

TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO 

No ano de 2017, foi aprovada a Reforma Trabalhista, Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que 

modificou a antiga CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O ano da tramitação do projeto de 

lei referente a Reforma foi conturbado, uma vez que o Projeto de Lei era visto como um projeto 

de retirada dos direitos dos trabalhadores que contribuía para a precarização das condições de 

trabalho. 

Após sua aprovação, o medo da população se concretizou, no ano de 2017. Como afirmou o 

extinto Ministério do Trabalho, as verbas destinadas à fiscalização e ao resgate de pessoas em 

condição de escravidão foram diminuídas drasticamente, facilitando impunidade dos 

responsáveis por tais crimes. Ou seja, como consequência da Reforma, a precarização das 

condições de trabalho e a desumanização do homem se tornaram ferramentas de fomentação 

do lucro da classe burguesa brasileira. 
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Ainda, alguns artigos da Reforma permitem que certas condições de trabalho sejam acordadas 

entre patrão e empregado, como é o caso do art. 59-A da Lei 13.467/17, que trata sobre a carga 

horária do serviço: 

Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado 

às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo 

coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas 

seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou 

indenizados os intervalos para repouso e alimentação. 

A problematização desse artigo e de qualquer outro que permita acordos como ferramentas de 

estipular as condições de trabalho, é justamente a exploração da vulne- rabilidade do 

trabalhador, que, muitas vezes, se encontra em uma péssima condição de vida, sujeito a aceitar 

qualquer termo para não perder o emprego ou, numa falha tentativa, ascender 

economicamente. Ou seja, a Reforma Trabalhista se tornou um amparo legal para a exploração 

da vulnerabilidade do empregado pelo empregador. 

O art. 59-A da Lei 13.467/17 é um problema, principalmente, para os casos de escravidão dentro 

das cidades, como explica o professor Cristiano Bodart, 

Nas cidades o trabalho escravo compreende prática em que pessoas traba- 

lham mais de 12 horas por dia, quase que ininterruptas, sob condições de 

moradia inadequados em locais insalubres e com alimentação precária e 

restrita. Geralmente contraem dívidas absurdas com a pessoa que os 

contrata, tornando-se refém das custas para a viagem ou deslocamento, 

assim como para conseguir o próprio sustento e garantir moradia e 

alimentação. (BODART, 2014) 

Sendo assim, exploração começa a partir de um acordo, por exemplo, de carga horária de 

trabalho, e evolui, muitas vezes, para o trabalho escravo. Isso acontece porque o empregador 

utiliza do acordo como ferramenta de ameaça ao empregado, que, aceita qualquer condição, 

mesmo que insalubre, para garantir o mínimo necessário para a sua sobrevivência, acreditando 

que tudo aquilo que lhe é proposto está disposto no acordo que por ele foi assinado, não 

podendo quebra-lo com risco de perder seu emprego. O empregador se utiliza do acordo não 

apenas como ameaça, mas também como justificativa para aquele trabalho exaustivo exercido 

pelo empregado no caso de uma possível fiscalização do Estado. 

Ou seja, por meio dos novos termos adicionados ou modificados pela Reforma Trabalhista, 

situações que antes se encaixariam perfeitamente como condições de trabalho forçado, acabam 

por serem naturalizados, além de terem, agora um amparo legal. Portanto, o Estado brasileiro 

retirou direitos trabalhistas de seus cidadãos por meio de uma reforma que, além de legitimar 

a exploração do trabalhador a partir da sua vulnerabilidade, deu amparo legal para os 

responsáveis por esse crime, responsáveis esses que pertencem à elite burguesa brasileira, 

provando mais uma vez que o Estado tem se mostrado como ferramenta de manutenção do 

poder dessa classe. Esse fato contradiz os dizeres do jurista e filósofo brasileiro, Alysson 

Mascaro, quando ele diz que o Estado não pode ser refém dos interesses mercantis (MASCARO, 

2018). 
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Ademais, a Lei da Liberdade Econômica, Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, propõe, assim 

como diz seu nome, garantir uma maior liberdade para economia, ou seja, diminuir a 

intervenção estatal em assuntos de interesse econômico. Olhando pelo lado dos direitos 

trabalhistas, essa lei pode ser uma ameaça, uma vez que, como já explicitado, o Estado tem o 

papel de proteger seus cidadãos, mesmo que tenha falhado com seu dever, é ainda a última 

instância de proteção dos direitos humanos dentro do país, sendo assim, sua menor intervenção 

permite que o trabalhador fique nas mãos de seus patrões, que sempre vão priorizar o acúmulo 

de capital aos direitos de seus empregados. A mudança mais preocupante depois da entrada em 

vigor da Lei 13.874/19 é a que permite o trabalho durante finais de semana e feriados, não 

estando sujeitos a cobranças ou encargos adicionais. Essa mudança é mais uma legislação que 

facilita a conduta do trabalho escravo, uma vez que uma das características da servidão é 

justamente a carga horária prolongada e exaustiva do trabalhador, sem receber nada em troca 

para tal. 

Sendo assim, ao dar mais liberdade para o patrão e diminuir a presença do Estado na economia, 

a Lei de Liberdade Econômica deixa o trabalhador nas mãos daqueles que não prezam por seus 

direitos, estando sujeitos ao trabalho escravo amparado pela lei, exercendo cargas horárias 

semanais exaustivas sem receber a mais pelo feito. 

Portanto, tanto a Lei nº 13.467, de 13 de junho de 2017- Reforma Trabalhista-, quanto a Lei nº 

13.874, de 20 de setembro de 2019- Lei da Liberdade Econômica- propostas pelo Estado 

brasileiro, vieram para tirar direitos e precarizar ainda mais a jornada de trabalho do 

trabalhador, favorecendo a sua exploração, que agora se vê amparada pela lei. Assim, é possível 

concluir que o Estado, não só tem falhado com seu papel de proteger seus cidadãos por ser 

omisso quanto aos casos de exploração, mas tem também assumido um papel de legitimador 

dessa conduta, priorizando pilares do capitalismo que são a base da precarização do trabalho na 

sociedade brasileira para manter no poder a elite burguesa e garantir seus interesses. 

RELAÇÃO ENTRE POBREZA E EXPLORAÇÃO 

Para entendermos a relação da pobreza e a exploração é necessário, primeira- mente, 

compreender o conceito de pobreza. Segundo Antônio Crespo e Elaine Gurovitz, mestres em 

Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas-FGV, em seu artigo “A pobreza 

como um fenômeno multidimensional” conceituam pobreza quando dizem: 

O enfoque absoluto na conceituação da pobreza se observa quando da 

fixação de padrões para o nível mínimo ou suficiente de necessidades, 

conhecido como linha ou limite da pobreza, determinando a percentagem 

da população que se encontra abaixo desse nível. Esse padrão de vida 

mínimo, apresentado sob diferentes aspectos, sejam nutricionais, de 

moradia ou de vestuário, é nor- malmente avaliado segundo preços 

relevantes, calculando a renda necessária para custeá-los. Para o 

estabelecimento dos limites de pobreza utilizam-se diferentes enfoques, 

quer sejam o biológico, o das necessidades básicas ou o dos salários 

mínimos. O enfoque biológico define a linha de pobreza a partir dos 

requisitos nutricionais mínimos da dieta alimentar, definindo o valor 

aproximado para a renda a ser gasta para o atendimento desses requisitos. 
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Por básicas entendem-se necessidades como alimentação, moradia, 

vestuário e serviços essenciais: água potável, saneamento, transporte 

público, serviços médicos e escolas. Já o enfoque dos salários mínimos lida 

com a idéia de que exista um salário mínimo oficial que deve ser uma boa 

aproximação do montante em dinheiro necessário para o nível de vida 

mínimo. (CRESPO; GUROVITZ, 2002, p. 4) 

Portanto, o conceito absoluto de pobreza está relacionado com a questão econô- mica baseada 

nas condições mínimas financeiras necessárias para uma pessoa ter acesso aos serviços básicos 

essenciais para (sobre)viver. Compreendido o conceito de pobreza, fica evidente, então, que a 

exploração atinge com mais força a população pobre por esta estar mais vulnerável, uma vez 

que, diariamente, seus membros estão lutando para sair dessas condições e terem uma melhor 

situação de vida a todo custo. 

O trabalho escravo contemporâneo é caracterizado justamente pela exploração da 

vulnerabilidade do trabalhador; e entre todas as classes, as frações mais pobres são justamente 

as mais afetadas já que foram abandonadas pelo próprio Estado que as devia proteger. 

A persistência da escravidão, ainda que em suas formas contemporâneas, 

tem relações com o passado, mas também com fatores culturais e 

econômicos, que se materializam na característica do poder público 

nacional de não desenvolver, até muito recentemente, políticas suficientes 

em favor dos excluídos ou dos mais pobres. (SENADO FEDERAL, 2011) 

A população abaixo do nível de pobreza é aquela marginalizada e esquecida pela sociedade que 

sofre com todos os abusos tanto do ente público como dos entes privados, que vêm nesses 

indivíduos uma forma de lucrar sem gastar, utilizando-se da escravidão como ferramenta para 

que isso se materialize. A escravidão dessa parte da população se dá por conta de suas condições 

de vida: condições insalubres mínimas para que possam sobreviver. 

Normalmente, essa fração de classe mal tem condições de se sustentar bata- lham diariamente 

contra a morte, que é uma realidade muito mais próxima para essa classe do que para outras. 

Sendo assim, buscam cotidianamente formas de saírem dessas condições para que possam 

ascender na vida. A partir daí que podemos com- preender o motivo de estarem mais 

vulneráveis à exploração: ao tentarem sair a todo custo de sua situação atual de vida, as pessoas 

aceitam qualquer condição de trabalho a elas imposta, por acreditarem que somente assim 

serão capazes de alcançarem condições menos humilhantes de viver. 

Ou seja, o patrão, ao perceber essa vulnerabilidade, explora a situação a seu favor, de forma 

que gaste o mínimo possível para alcançar o máximo de lucro. Dessa forma, no ponto de vista 

capitalista, é de extrema importância essa divisão social de classes que permitirá a permanência 

da minoria elitizada burguesa no poder, uma vez que tiram todas as mínimas possibilidades de 

ascensão de qualquer outra classe. A elite utiliza-se, ainda, da meritocracia como ferramenta 

para legitimar essa exploração, com a falsa promessa de que aqueles que se esforçam mais tem 

mais chance de chegar ao topo, quando na realidade não é assim que funciona. Nesse sistema, 

aqueles que muito têm se aproveitam de quem nada tem, fazendo com que os ricos fiquem cada 
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vez mais ricos e o pobre cada vez mais pobre. Acerca do tema, dizem os juízes Guilherme 

Feliciano e Luciana Conforti: 

A extrema vulnerabilidade dos trabalhadores, notadamente daqueles 

oriundos das regiões mais pobres do país, é elemento essencial para a 

compreensão da escravidão contemporânea. Como dissera HANNAH 

ARENDT, a violência não é irracional; ao contrário: de regra há, para ela, uma 

sofisticada racionalidade. Em se tratando de neoescravidão, essa 

racionalidade assenta-se na pobreza extrema. (FELICIANO E CONFORTI, 

2017) 

Sendo assim, é evidente que a população abaixo da linha da pobreza, ao não se ver amparada 

pelo Poder Público, que tem o dever legal de ampará-la, se vê vulnerável a qualquer tipo de 

exploração, uma vez que é obrigada a buscar dentro da individualidade possíveis saídas para 

seus problemas diários, submetendo-se a condições insalubres de trabalho para conseguirem o 

mínimo para sobreviver com a falsa esperança de ascenderem economicamente. Como afirma 

Alysson Mascaro: 

Quando um grande número de indivíduos desce além do mínimo de subsis- 

tência que por si mesmo se mostra como o que é normalmente necessário 

a um membro de uma sociedade, se esses indivíduos perdem, assim, o senti- 

mento do direito, da legalidade e da honra de existirem graças à sua própria 

atividade e ao seu próprio trabalho, assiste-se então à formação de uma 

plebe e, ao mesmo tempo, a uma maior facilidade para concentrar em 

poucas mãos riquezas desproporcionadas. (MASCARO, 2018, p. 262) 

Sendo assim, no Brasil, é certo de que nas regiões com o maior índice de pessoas abaixo da linha 

da pobreza ou com a maior desigualdade socioeconômica são as regiões com o maior número 

de casos de exploração e escravidão, sendo elas a Região Norte e a Região Sudeste. O Caso 

Fazenda Brasil Verde vem justamente como exemplo que fortalece essa afirmativa por ter 

ocorrido no estado do Pará no norte do país. Além do caso, o jornal O Globo traz dados também 

que podem comprovar tal afirmativa: no ano de 2018 foram registrados no Brasil mais de 1,7 

mil casos de trabalho escravo em 231 inspeções realizadas, sendo 1,2 mil na zona rural e 0,5 mil 

na zona urbana. Desses casos registrados, em primeiro lugar está o Estado de Minas Gerais, com 

266 resgates e, logo em seguida, o Estado do Pará, com 107 resgates (O GLOBO, 2019). Dessa 

maneira, o Estado deveria focar mais ainda nessas regiões para reverter esse quadro, 

principalmente, na Região Norte, por estar entre as mais pobres do país, porém, na prática, é a 

região mais negligenciada pelo Governo. O fato de não haver amparo nem para as pessoas em 

condições de vulnerabilidade, nem para regiões inteiras que sofrem com o alto índice de 

pobreza somente mostra que aqueles direitos e garantias fundamentais da Constituição que 

deveriam ser garantidos pelo Estado, no Brasil, são destinados somente para aqueles que detém 

capital, contrariando qualquer ideia de Estado neutro protetor de todos os seus cidadãos, sem 

descriminação de qualquer espécie como defende o art. 5º de sua Carta Magna. 

CONCLUSÃO 
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Diante dos argumentos trazidos e expostos, é evidente que, dentro de um sistema capitalista 

com pilares na exploração da força de trabalho do empregado pelo empregador na busca 

incansável pelo acúmulo máximo de lucro, cabe ao Estado, como um terceiro imparcial nessa 

luta, regular os interesses de cada classe para alcançar a igualdade social. Contudo, a partir do 

momento em que a burguesia com visão ultraliberal chega ao poder e monta a estrutura para 

nele se manter, garantindo a proteção de todos os seus interesses, a classe operária se vê 

obrigada a lutar sozinha pelos seus direitos mínimos à dignidade e à liberdade, tornando-se 

vulnerável e mais exposta a qualquer tipo de exploração. 

O Brasil, como um Estado Democrático de Direito, tem fim próprio e absoluto garantir e proteger 

os direitos fundamentais de seus cidadãos, principalmente o direito à liberdade, assim como 

prevê legalmente a Constituição da República em seu art. 5º. Porém, desde a chegada da classe 

dominante burguesa no poder, o Estado tem sido omisso e negligente no cumprimento de seu 

dever legal, uma vez que é utilizado como ferramenta para a garantia dos interesses da 

burguesia, deixando, assim, sem nenhum amparo seus cidadãos, que são vítimas, de exploração 

cotidiana sem perspectiva de melhores condições de vida, uma vez que foram abandonados 

pelo Poder Público que seria a última instância de sua proteção. 

O Caso de escravidão contemporânea na Fazenda Brasil Verde vem para mostrar que a 

negligência do Estado brasileiro no cumprimento de seu dever legal chegou a níveis tão 

extremos a ponto de ser reconhecido internacionalmente. Os responsáveis pelo crime seguem 

até hoje impunes, o que aponta que o Brasil, mesmo condenado por uma Corte Internacional, 

continua a se manter omisso e negligente quanto ao seu papel de garantidor dos direitos 

fundamentais de sua população. Mais que isso, por meio da legislação, vem legitimando dessa 

forma a exploração e o trabalho escravo, desde que das classes que não detém o poder. 

Com o Caso da Fazenda Brasil Verde, a Reforma Trabalhista e a Lei da Liberdade Econômica, 

vieram como meios do direito interno para legitimar e, ainda, dar amparo legal para o trabalho 

escravo contemporâneo, uma vez que permitem a exploração da vulnerabilidade do trabalhador 

e retiram dele cada vez mais direitos, tornando a jornada de trabalho precária e exaustiva. Dessa 

maneira, é clara a legitimação que o Estado deu ao trabalho escravo, quando por meio de suas 

condutas e leis, mostrou tanto para a população quanto para a Comunidade Internacional, que 

dentro do país, o trabalho escravo será amparado pelo Poder Público. 

Por fim, a vulnerabilidade da população pobre está relacionada com a exploração desde o 

momento em que essa população é esquecida pelo Estado e se vê sem amparos, tornando-se 

vulnerável e propícia a qualquer forma de exploração. Portanto, a população pobre foi a 

escolhida pelo capitalismo para ser alvo de exploração por conta da sua vulnerabilidade, já que 

o desespero para sair da condição precária de (sobre)vivência faz com que aceite qualquer 

situação a ela imposta. 

Sendo assim, é se induzido a acreditar que o que leva o Estado capitalista brasileiro a legitimar 

o trabalho escravo contemporâneo é o fato de a elite burguesa ter chegado ao poder e usar o 

Estado justamente como ferramenta para garantir que seus interesses sejam protegidos. Dessa 

forma, uma classe dominante burguesa que visa o acúmulo de bens e capital como mais 

importante e valioso que a vida humana, ao chegar no poder, refletirá em suas condutas tudo 
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aquilo que defende, a maior captação de capital alcançável pelo menor custo possível, se 

utilizando do meio mais fácil para materializar tal ideia: o trabalho escravo contemporâneo. 
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RESUMO 
 
O presente artigo é parte de uma ampla pesquisa que tem como objetivo verificar as 
particularidades do desenvolvimento social e econômico na América Latina no final do século 
XX e início do século XXI. Trabalhamos com a hipótese de que, embora os países do continente 
latino-americano apresentem diferentes graus de desenvolvimento, suas economias ainda 
permanecem vinculadas a um tipo de regulação externa que os induz a acreditar nas 
possibilidades de desenvolvimento, sem, contudo, reverter os níveis de dependência destes 
com relação aos países de capitalismo central. Trata-se, portanto, de uma ideologia do 
desenvolvimento que possibilita avanços tópicos, sazonais e específicos, mas não supera a 
subordinação econômica e política do subcontinente. Nesse artigo, apresentamos os dois 
principais pressupostos da pesquisa: 1) expomos o que entendemos por ideologia do 
desenvolvimento e, 2) sumarizamos alguns aspectos que demonstram como a ideologia do 
desenvolvimento se expressou na América Latina no final do século XX e início de século XXI 
por meio de diversificados processos de regulação econômica. 

 
INTRODUÇÃO 
 
No dia 10 de fevereiro de 2020 o Departamento de Comércio dos Estados Unidos publicou 
uma medida que aumenta o poder norte-americano para agir contra subsídios de exportação. 
A medida consistiu em alterar a classificação de mais de 20 países considerados como “países 
em desenvolvimento” para “países desenvolvidos”, dentre eles Argentina, Brasil, Colômbia e 
Costa Rica. Dentre os critérios considerados para justificar a alteração estão: a) países com 
participação acima de 0,5% no total do comércio mundial, sendo Brasil, Índia, Indonésia, 
Malásia, Tailândia, Vietnã, Hong Kong e Singapura; b) países membros da União Européia, o 
que incluiu na lista Bulgária e Romênia; c) países membros ou em processo de entrada na 
OCDE como Colômbia e Costa Rica; d) países membros do G20 como Índia, Indonésia, 
Argentina e África do Sul e; e) países que se consideram desenvolvidos ou que nunca se 
declararam em desenvolvimento junto a OMC como Albânia, Armênia, Geórgia, Cazaquistão, 
Quirguistão, Moldávia, Montenegro, Macedônia e Ucrânia. 
 
O status de país desenvolvido, em desenvolvimento ou subdesenvolvido não tem apenas 
implicações simbólicas. Essas classificações determinam o modo como os países são tratados 
nas transações comerciais internacionais. Elas (as classificações) acabam sendo tomadas como 
unidade de medida para mensurar a autonomia do país com relação a sua própria política 
econômica. Embora os países de orientação liberal ou ultra-liberal – como é o caso do Brasil 
atual – refutem o intervencionismo estatal, é sabido que poucas medidas de desenvolvimento 
capitalista podem prescindir de uma articulação entre mercado e Estado intervencionista. 
Assim, muitas vezes os países podem subsidiar a produção de bens e serviços para induzir o 
desenvolvimento de determinados setores de suas economias, o que pode gerar litígios 
intermináveis nos tribunais internacionais como a Organização Mundial do Comércio (OMC), 
por exemplo. É por isso que subsídios como benefícios fiscais ou incentivos financeiros são 
mais tolerados nos países menos desenvolvidos. A idéia central é contribuir com o 
“desenvolvimento” desses países. 
 
A medida norte-americana, embora tenha uma ampla abrangência tem um alvo específico, a 
China. Foram retirados benefícios comerciais chineses. O presidente norte-americano Donald 
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Trump já se pronunciara diversas vezes sobre o assunto, inclusive na reunião do Fórum 
Econômico Mundial em Davos neste ano. Diz Trump: 

 
“China is viewed as a developing nation. India is viewed as developing 
nation. We’re not wiewed as developing nation. As far as I’m concerned, 
we’re a developing nation, too” 

 
Assim, Trump expressa insatisfação com o uso de um expediente criado pelo próprio governo 
norte-americano desde a Era Truman: a ideologia do desenvolvimento e a regulação das 
transações econômicas como sua forma fundamental (e insidiosa) de materialização. 
Justamente esses dois aspectos que incomodaram o presidente norte-americano serão postos 
em exame nesse artigo de modo sumário e preliminar. 
 
De um lado, sabemos que os países do continente latino-americano apresentam diferentes 
graus de desenvolvimento, todavia, suas economias ainda permanecem vinculadas a um tipo 
de regulação externa que os induz a acreditar nas possibilidades de desenvolvimento, sem, 
contudo, reverter os níveis de dependência destes com relação aos países de capitalismo 
central. Trata-se, portanto, de uma ideologia do desenvolvimento que possibilita avanços 
tópicos, sazonais e específicos, mas não supera a subordinação econômica e política do 
subcontinente. E, consideramos, pois que esse processo de dependência não é parte 
constitutiva episódica de uma trajetória rumo ao desenvolvimento, mas sim uma forma 
específica do existir capitalista, que, para além das relações mercantis, envolve o movimento 
internacional de capitais (sobretudo nas oscilações do investimento estrangeiro direto – IED), a 
influência política sobre as dinâmicas de industrialização e desindustrialização, os tipos 
diferentes de nacionalismo e, a dependência tecnológica. Deste modo, a integração da 
América Latina à economia internacional resulta dessa conjunção de fatores.  
  
Por outro lado, colocamos em evidencia que pouco se fala, tanto no meio acadêmico quanto 
no meio político, sobre os aspectos ideológicos que revestem as regulações macroeconômicas 
em escala global ou local. Na pesquisa que estamos realizando – e aqui apresentamos 
resumidamente – consideramos que as regulações macroeconômicas não podem ser vistas 
apenas como peças técnicas, desprovidas de interesses de classe; são antes, formas específicas 
de se materializar a ideologia do desenvolvimento na perspectiva de um projeto de dominação 
que mantém a relação centro-periferia do capitalismo mundial inalteradas na essência, 
embora haja mudanças em sua superfície. 

  
O artigo é composto por essa Introdução, pela seção um (1) que explora a construção histórica 
da ideologia do desenvolvimento, pela seção dois (2) que problematiza alguns aspectos 
políticos e econômicos da difusão dessa ideologia na América Latina e, finalmente, por 
algumas aproximações conclusivas. 
 

IDEOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO: AFINAL DO QUE SE TRATA? 
 
Nunca se falou tanto em ideologia como nas últimas décadas em todo o mundo. Nem mesmo 
no período da chamada Guerra Fria onde USA e USSR disputavam o controle do mundo a 
palavra ideologia fora tão utilizada. Naquele momento, mais importante do que combater as 
formas de consciência social (a definição clássica de ideologia), era disputar o controle 
econômico e político das transações globais, portanto, o que se privilegiava era uma espécie 
de “disputa ideológica prática”.  
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Atualmente, a geopolítica mundial está bastante diferente do que era no século XX. Muros 
caíram de um lado, torres gêmeas caíram de outro e novos atores políticos e econômicos 
entraram em cena rugindo como tigres e por isso, o uso do termo “ideologia” tanto como 
substantivo quanto como adjetivo volta a cena com força total. 
 
No universo acadêmico, especialmente na ciência social e na ciência política, não existe um 
consenso sobre a definição de ideologia. O que encontramos são tendências que se tornam 
mais ou menos aceitas dependendo da profundidade dos argumentos e das filiações teóricas, 
contudo, a polissemia da palavra não nos impede de adotar uma concepção que nos sirva de 
suporte para explicitar o que entendemos por ideologia referida ao desenvolvimento. 
 
A idéia mais comum que se tem de ideologia é aquela que a entende como sendo a 
materialização de um pensamento que exprime uma determinada visão de mundo vinculada a 
um grupo social. Nesse sentido, não existiria uma única ideologia, mas sim várias ideologias, 
cada uma expressando um conjunto de sentidos diferentes para os fenômenos e para as 
relações sociais. Sendo assim, seria “natural” que as diferentes visões de mundo entrassem em 
conflito com a intenção de conquistar legitimidade para si, eliminando os pensamentos 
contrários. Essa concepção, embora tenha lastro na realidade, é problemática, pois, no limite, 
justifica a desigualdade existente na sociedade de classes tratando o conflito classista como 
parte inerente da vida em sociedade, mantendo o sistema de dominação como meio legítimo 
de organização social, o que impede, em tese, que outros projetos societários também sejam 
validados.  
 
A partir desse entendimento, a ideologia foi concebida como uma determinada visão de 
realidade, porém, uma falsa visão. Isto é, na contramão de reconhecer a ideologia quase como 
sinônimo de “maneiras diferentes de pensar”, alguns intelectuais buscaram defini-la e 
restringi-la àquelas formas de percepção da realidade que obstaculizam dimensões 
importantes desta mesma realidade, sendo parciais e incompletas. Do mesmo que a 
concepção anterior, esse raciocínio também apresenta limitações na medida em que não 
demonstra que as formas de consciência social não surgem como “mágica” na própria 
consciência, mas sim da prática social cotidiana, que é engendrada pelo trabalho1 e seus 
resultados, galvanizando as diferentes formações sociais e os diferentes modos de produção 
ao longo da historia da sociedade humana, afinal, “os homens fazem sua própria história, mas 
não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas 
com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado”2, como afirmou 
Marx. 
 
Sendo assim, um complexo ideológico abarca a visão de mundo de seu portador, mesmo falsa 
ou parcial, mas também abrange diferentes manifestações particulares da totalidade vindas de 
outros sujeitos em relação. Desta forma, se o “chão da realidade” é o que a sustenta, temos 
por lógico que o complexo ideológico tenderá a ser um permanente vir-à-ser. 
 

 
1 O trabalho é aqui entendido como o processo essencial de transformação da natureza pelo homem, na intenção 
de produzir tudo aquilo que é necessário para sua sobrevivência. Desse processo, e, com sua evolução histórica se 
contraem relações sociais ditadas pelo modo como se organiza essa produção. A exploração do trabalho no passado 
e a exploração da força de trabalho nas sociedades modernas 
2 MARX, Karl. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. In: Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos. 
São Paulo: Abril Cultural, 1978.  (Coleção Os Pensadores). 
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Se é fato que a ideologia deriva das relações concretas, também é fato que a ideologia será um 
componente estruturante daquilo que alguns autores chamam de “batalha das idéias”, que é 
na verdade o invólucro cognoscível (racional) da disputa política. Sendo assim, diferentes 
ideologias podem ser construídas, transmitidas de inúmeras formas, meios, espaços, tempos e 
estarão sujeitas a volatilidade típica das relações sociais. O que nos interessa reter é que como 
parte do jogo dos interesses políticos e econômicos, portanto, como parte dos processos 
sociais de dominação, a ideologia construída por grupos dominantes tende a vir acompanhada 
de um processo de desistoricização dos fenômenos sociais. Isto é, para que projetos sócio-
economico-políticos dominantes logrem êxito é necessário que determinados fenômenos 
sociais originados nas relações sociais sejam descontextualizados de sua história para com isso 
serem tornados naturais. 
 
O melhor exemplo disto é o modo como a classe dominante, em todo o mundo, trata o 
problema da desigualdade. De acordo com esse pensamento a desigualdade socioeconômica é 
natural e inerente à condição humana, uma vez que os seres humanos são diferentes entre si e 
dotados de capacidades distintas. Assim, desistoriciza-se a desigualdade e ela passa a ser 
concebida como inevitável e indefectível. 
 
Foi exatamente nesse contexto que a idéia de “desenvolvimento” passou a fazer parte das 
estratégias de dominação capitalista em todo o mundo, se constituindo em ideologia. Mas 
como isso ocorreu? 
 
Do ponto de vista histórico, se tratarmos a idéia de desenvolvimento como sinônimo de 
evolução, podemos considerar que desde sempre – dos mais remotos tempos – a humanidade 
sempre procurou desenvolver-se. Contudo, se considerarmos o uso do termo desenvolvimento 
como componente ideológico de um projeto societário de dominação representando 
claramente interesses de uma classe social, podemos utilizar como ponto de partida os 
acontecimentos que marcam as duas guerras mundiais e as Revoluções do século XX.  
 
Durante o espaço de tempo que compreende anos anteriores a I Guerra Mundial (1914 – 
1918) e as primeiras décadas após seu fim, os USA despontam como centro motor do sistema 
interestatal capitalista e em contraposição a Revolução Russa de 1917 e a criação da USSR em 
1922 inauguram a corrida pelo desenvolvimento. Isto porque, de um lado, a defesa do livre 
mercado e do laissez-faire liderada pelos USA se contrapõe a idéia da planificação estatal da 
economia e a coletivização dos meios de produção. 
 
Anos mais tarde, sobretudo, após a crise de 1929, nascia o embrião da ideologia do 
desenvolvimento, uma vez que ambos os lados do mundo dividido buscavam oferecer 
respostas que dessem visibilidade as suas respectivas formações sociais. Mas foi apenas após o 
fim da II Guerra Mundial que o desenvolvimento como elemento ideológico de um projeto 
societário se firmou como uma estratégia de classe3. 
 
A necessidade de reorganização do mundo pós-guerra e a justificativa da construção da paz 
levaram a criação de organizações com caráter global que, em última análise, confeririam uma 

 
3 No livro Classes Dominantes, Política e Capitalismo Contemporâneo (Florianópolis: Editora em Debate/UFSC, 2018, 
178 p.) Danilo Enrico Martuscelli problematiza a teoria das elites e demonstra de que modo as classes dominantes 
nacionais (denominadas de burguesia interna por Nicos Poulantzas) podem se constituir como uma espécie de 
“burguesia mundial”. 
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certa unidade a um certo “modelo de desenvolvimento” que iria “reconstruir” o mundo e 
garantir a paz. Com a criação da ONU em 1945 o debate sobre o desenvolvimento ocupou de 
modo permanente a pauta do Conselho Econômico e Social (ECOSOC), o que levou a criação 
de comissões regionais como a Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico (CESPAP); 
Comissão Econômica e Social para Ásia Ocidental (CESPAO); Comissão Econômica para África 
(CEPA); Comissão Econômica para Europa (CEPE); Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD); Comissão Econômica para América Latina e Caribe 
(CEPAL) e ainda o Banco Mundial (BIRD) e o Fundo Monetário Internacional (FMI)4. Antes da 
própria criação da ONU, o acordo de Bretton Woods (1944) já trazia diretrizes que 
inaugurariam um novo padrão monetário internacional: o padrão ouro5 que pode ser 
considerado como precursor da mundialização de um padrão específico de desenvolvimento 
aos moldes de um renovado capitalismo. A utilização do padrão-ouro durou até 15 de agosto 
de 1971 quando os USA decidem substituir esse padrão por um sistema de flutuação livre 
referenciado no dólar americano, no euro, no iene e na libra.  
 
Todo esse aparato institucional deu suporte a propostas de implementação de políticas 
públicas que propunham o desenvolvimento e fez emergir uma intelligentsia dedicada a tratar 
cientificamente do assunto. Na América Latina, é notável nesse sentido o clássico trabalho dos 
sociólogos, o brasileiro Fernando Henrique Cardoso e do chileno Enzo Falleto, em 1967, 
intitulado Dependência e Desenvolvimento na América Latina que propunha, dentre outras 
coisas, afirmar que os padrões de dependência socioeconômica dos países latino-americanos 
(chamados na época de subdesenvolvidos) não redundava em estagnação econômica e no 
subdesenvolvimento. Esse trabalho, bem como outros dos mesmos autores, serviram de 
suporte para a CEPAL durante toda as décadas de 1970 e 1980. 
 
Desde então, a palavra desenvolvimento perdeu seu conteúdo genérico e passou a referir-se 
quase que exclusivamente a processos macroeconômicos. O dicionário da língua portuguesa 
Caldas Aulete refere que desenvolvimento é o “crescimento global de um país ou região, 
acompanhado de melhoria das condições de vida da população”.  

 
Como conceito econômico, notamos que o dicionário não está se referindo ao 
crescimento global de um país ou região, acompanhado de melhoria das 
condições de vida da população de países ou regiões quaisquer. Refere-se, 
pois, a países que apresentam, no conjunto de suas forças produtivas, 
condições adequadas para superar um modo social de vida vigente 
considerado ultrapassado, e, pressionado pela evolução dessas forças e a luta 
de classes a ela inerente, tende a substituí-lo por novos padrões produtivos e 
novas relações sociais, configurando não apenas a evolução civilizatória que 
representa, mas também suas crises estruturais e cíclicas (PAULA, 2016, p. 
172). 

 
Portanto, o termo desenvolvimento já está completamente imerso como ideologia, pois 
associado à evolução social capitalista, apresenta a tendência dominante da hipertrofia de 
seus aspectos civilizatórios, escondendo a expropriação em que se baseia. Em níveis globais, 

 
4 Esses organismos do Sistema das Nações Unidas não foram criados simultaneamente, no entanto, para não 
prolongar ainda mais o texto nos interessa saber apenas que são esses os organismos responsáveis por propagar a 
ideologia do desenvolvimento, em conformidade aos padrões do desenvolvimento capitalista. 
5 O padrão ouro ou padrão dólar-ouro é um regime cambial fixo baseado na relação entre moeda e preço (inflação e 
deflação). 
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justifica a [desigualdade e a pobreza]6 (...) e em síntese, se refere a fissuras consideráveis nos 
modos vigentes de organização da vida social (idem, p. 172-173)  
 
O sociólogo brasileiro Otávio Ianni (1989, p. 97) afirmou que se trata de um processo de 
ruptura com o presente: 

 
Em alguns casos a ruptura é total, como ocorre nas nações que optam pelo 
desenvolvimento segundo o modo socialista de organização da produção. O 
socialismo consubstancia a teoria, o movimento de idéias, a concepção da 
história desta alternativa. Em essência, implica a negação plena do presente, 
isto é, do modo capitalista de produção, em sua forma colonial, semicolonial 
ou realizada. Em outros casos dá-se apenas uma interrupção ocasional, uma 
quebra transitória daquelas relações da nação consigo mesma e com o 
exterior. 

 
Seja como ruptura total ou parcial, podemos trabalhar com a hipótese de que o 
desenvolvimento é assumido institucionalmente como ideologia quando Harry S. Truman 
(1884 – 1972), em 12 de março de 1947, discursa no Congresso americano e assume o 
compromisso como 33º. Presidente dos USA em “defender o mundo livre contra a ameaça 
comunista”, dando origem ao que se convencionou chamar de Doutrina Truman e nasce aí 
também a chamada Guerra Fria. Na seqüência, Truman e seu secretário de estado George 
Catlett Marshall anunciam medidas econômico-financeiras que gerariam desenvolvimento em 
países europeus destruídos ou afetados pela guerra, mas a doutrina Truman e o Plano 
Marshall também criaram uma nova categoria de países: a dos países subdesenvolvidos. À 
estes seriam destinadas ações que espraiariam o progresso científico, tecnológico e industrial 
dos USA para estes países. A geografia mundial, então, passa a classificar o mundo em três 
grandes blocos de países: a) o primeiro-mundo, composto por países “desenvolvidos” e 
capitalistas liderados pelos USA; b) o segundo-mundo, composto por países desenvolvidos (ou 
com potencial comprovado de desenvolvimento a curto prazo) e socialistas, liderados pela 
USSR; e, c) o terceiro-mundo composto pelos países classificados como subdesenvolvidos (o 
que comportaria a totalidade da América Latina e da África e parte da Ásia e Europa Oriental). 
O que chama a atenção na doutrina Truman é que a idéia de desenvolvimento é associada de 
modo inerente as noções de progresso, e, tal qual John Locke, vincula a noção de liberdade à 
de democracia e a propriedade privada. A aceitação da doutrina Truman no bloco dos países 
capitalistas não se dá apenas pela “ajuda” vinda dos USA, mas se complementa pelo modo 
como os USA conseguem influenciar culturalmente o mundo universalizando costumes, idéias, 
valores, o american way life, enfim: o complexo ideológico. Nesse sentido, os países 
subdesenvolvidos passam a aceitar essa condição, pois se estabelece como regra que para ser 
desenvolvido é necessário antes ser subdesenvolvido. O desenvolvimento é encarado, então, 
como horizonte utópico em qualquer nação que deseje progredir. O mundo pós-II Guerra 
esteve particularmente propício a implantação desta ideologia, pois as mudanças no desenho 
geopolítico mundial estavam em plena efervescência como, por exemplo vários países sendo 
descolonizados, com os resultados da Revolução Chinesa de 1949, com a Revolução Cubana 
em 1959, com o fim da Guerra da Coréia em 1953, com a construção do muro de Berlim em 
1961, dentre outros inúmeros acontecimentos, vários países são compelidos a estruturarem 
seus Estados Nacionais implementando medidas de desenvolvimento orientadas para o 
mercado. Com base nas chamadas teorias do desenvolvimento que propunham a economia do 
desenvolvimento ou o “state and nation building analysis” destacaram-se intelectuais como 

 
6 Grifo nosso 
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Talcott Parsons, Bert Hoselitz, Seymour Martin Lipset, Daniel Linner, Arthur Lewis, Paul 
Rosentein Rodan, Ragnar Nurske, Walt Whitman Rostow, Hans Singer, Gunnar Myrdal, dentre 
outros. A animação do debate desenvolvimentista extrapolou os meios intelectuais e invadiu a 
imprensa hegemônica como se pode notar no editorial da Economic Development and Cultural 
Change 

 
Attention should be paid to the theoretical assumption that development 
involves particular social groups wich perform the main innovating function. 
It can be observed historically that where development has taken place, it 
has been organized and led by a relatively small, self-conscious social group 
using control of economic growth as a means of achieving and maintaining 
power and status in the society. For economic development to occur, a 
group wich does come to control the economy in the way described must 
base its activities upon an ideology which systematically encourages 
productive (output-increasing) investment. As a tentative generalization 
worthy of study it might be said that since the sort of control we are talking 
about can be achieved by self-conscious effort (as, for example, by guns and 
propaganda), those groups will come to power which are best able to utilize 
advanced and objective techniques of manipulating their environment. This 
implies that, over a long period of time, those groups would win in our 
hypothetical competition which used more efficient economic and social 
tools. But, while a historical view may indicate a selective process whereby 
the rise of particular groups to power can be explained, it does not follow in 
modern times any more than in earlier ones that such groups will use their 
power for purposes of “development” in our terms. This is in fact 
particularly true at present, since the more advanced West presents to 
underdeveloped areas a wide array of tools of control from which to choose, 
not all of which contribute to the goal we have in mind. Western military 
and Propaganda devices are the most easily assimilated of the techniques of 
the industrial world, and are as easily used to bolster a social structure 
which retards growth as to aid in social change favoring growth. Stress here 
should be laid on the problems of identifying social groups fulfilling our 
conditions, and of relating such groups, with their various origins and 
particular roles, to the social and economic structure of the society in wich 
they arise7. 

 
Fica evidente nesse recorte do editorial a plena concordância da revista com as teorias do 
desenvolvimento e sua forma quase “imperialista” de se impor ao mundo. Destaca-se que: 1) a 
economia do desenvolvimento não é espontaneísta e nem aleatória. Ela conta com suportes 
teóricos racionais; 2) a economia do desenvolvimento tem caráter de classe; 3) a economia do 
desenvolvimento se ampara em uma ideologia; 4)  a economia do desenvolvimento deve ser 
universalizada; 5) que o projeto da economia do desenvolvimento é oferecido aos países 
subdesenvolvidos como dádiva e de modo aparentemente democrático, mesmo que se 
reconheçam as dificuldades de sua adaptação a realidades locais muito específicas; 6) se 
reconhece o poder bélico e da propaganda tanto na estratégia de imposição da economia do 
desenvolvimento como no processo particular de sua implantação. 
 

 
7 MORIN, Alexander. “Editorial”. Economic development and cultural change. Vol. 1, no. 1, 1952. In PRADO, 
Fernando Correa. A ideologia do desenvolvimento e a controvérsia da dependência no Brasil contemporâneo. Tese 
de Doutorado. UFRJ, 2015, p. 53. 
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No Brasil, o ímpeto da ideologia do desenvolvimento se associa a mudanças políticas que 
fazem emergir governos autocráticos como ocorrera durante o período conhecido como 
Estado Novo (1937 – 1946) sob o comando do presidente Getúlio Vargas ou mesmo no 
período da ditadura militar de 1964 a 1985. Esse mesmo quadro acomete inúmeros países da 
América Latina que se transforma em um subcontinente fértil para a implantação dessa 
ideologia. 
 
Como já dissemos a idéia chave da ideologia do desenvolvimento é a busca permanente pela 
superação de um estágio de desenvolvimento considerado atrasado por outro considerado 
avançado e mais civilizado. Celso Furtado foi um importante economista brasileiro que 
desenvolveu como núcleo duro de seu programa teórico, a tese de que o subdesenvolvimento 
é um fenômeno histórico singular, sustentado num mito que propaga a difusão generalizada 
do desenvolvimento como possibilidade e meta de uma racionalidade coletiva moderna. Para 
Furtado o desenvolvimento é um mito, pois, de um lado, os padrões capitalistas de produção e 
consumo em que se sustenta esgota as disponibilidades de recursos necessários à 
sobrevivência e, por outro, a maioria dos países da periferia capitalista é excluída dos 
benefícios do crescimento quando ele ocorre no centro (...) não se elevando de forma 
significativa com a industrialização (FURTADO, 1974)8. 
 
Assim, o autor desnuda o horizonte utópico do desenvolvimento mostrando que, embora 
presente em todos os discursos oficiais em qualquer país do mundo, a estrutura capitalista 
global não permite um desenvolvimento igual para todos. 
 
A REGULAÇÃO ECONÔMICA COMO ELEMENTO FUNCIONAL DA IDEOLOGIA DO 
DESENVOLVIMENTO 
 

Assistimos a crises estruturais e cíclicas que levaram ao colapso o liberalismo 
tradicional, fazendo surgir alternativas como o keynesianismo e o Welfare State. Estes, depois 
de demonstrarem as virtudes da intervenção estatal na economia se esgotam e dão lugar ao 
neoliberalismo liderado por Ronald Reagan (1911 – 2004) nos USA e Margaret Thatcher (1925 
– 2013) em UK, mas que encontra laboratórios exitosos na America Latina como no Chile de 
Augusto Pinochet (1915 – 2006) ou no Peru de Alberto Fujimori (1938 – atual). Sem que se 
tenha esgotado, a hegemonia neoliberal no mundo foi intercalada, sobretudo nas primeiras 
décadas do século XXI, com experiências pontuais de governos com maior inclinação social, 
que embora não representassem uma reversão completa do modo capitalista de produção 
econômica apresentavam ao menos alternativas ao já agonizante modelo de desenvolvimento 
neoliberal. Nas Américas esse processo teve como efeito simbólico a eleição de Barack Obama 
(1961 – atual), primeiro presidente negro dos USA e nesse caso, os efeitos políticos foram mais 
distintos do que a orientação econômica, mas foi mesmo na América Latina que experiências 
sociais-democratas ou sociais-liberais foram experimentadas com maior vigor, como foi o caso 
do Brasil com Lula da Silva (1945 – atual), da Venezuela com Hugo Chávez (1954 – 2013), da 
Bolívia com Evo Morales (1959 – atual), do Equador com Rafael Correa (1963 – atual) ou do 
Uruguai com José Mujica (1935 – atual)9. Mas afinal, o que diferenciou essas experiências 

 
8 FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974. Uma tese diferente 
sobre a insustentabilidade do padrão capitalista de desenvolvimento também pode ser encontrada em: MÉSZÁROS, 
István. Produção destrutiva e estado capitalista. São Paulo: Ensaio, 1989. O autor discorre sobre o que chama de 
“desperdício catastrófico”. 
9 Ronald Reagan foi presidente dos USA de 1981 a 1989; Margaret Thatcher foi primeira-ministra do Reino Unido de 
1979 a 1990; Augusto Pinochet presidiu o Chile de 1973 a 1990; Alberto Fujimori foi presidente do Peru de 1990 a 
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daquelas vividas anteriormente em governos de orientação neoliberal, uma vez que parte 
significativa da agenda macroeconômica destes países se mantivera intocada?10 
 
Em primeiro lugar é necessário observar que o movimento que leva partidos de esquerda e de 
centro-esquerda ao poder na América Latina em fins do século XX e início do século XXI é nada 
mais do que a expressão particularizada e tardia de uma dinâmica que acontecera nos USA e 
na Europa Ocidental durante os “anos gloriosos” (1945 – 1975), onde a pujança econômica se 
fez acompanhar de avanços políticos que sustentaram o desenvolvimento capitalista ao 
mesmo tempo em que promoveram uma simbiose (ou sincretismo) entre economia de 
mercado e democracia representativa. Em muitos países como a França, a Espanha, a Holanda, 
a Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia ou a Áustria os partidos sociais-democratas e mesmo 
alguns partidos tidos como “socialistas” romperam com a programática revolucionária para em 
seu lugar priorizar reformas sociais possibilitadas pela sua inserção eleitoral e pelo comando 
do aparelho do Estado com suas instituições da democracia representativa.  
 
Autores como Przeworski (1989) ou Esping-Andersen (1985) inferem que essa mudança de 
orientação política transformou a social-democracia na principal corrente da esquerda 
européia, pois enquanto aqueles partidos que buscavam manter a ortodoxia da pauta 
proletária se mantinham distantes da disputa institucional ou não conseguiam resultados 
eleitorais significativos, os sociais democratas logravam êxito basicamente por: a) suplantar o 
caráter de classe da organização dos trabalhadores e, b) promover conciliações entre as 
classes sociais, sobretudo nas questões econômicas e sociais. 
 
Com o tempo, sobretudo no contexto do pós-II Guerra Mundial, até mesmo os partidos 
socialistas acabaram por diluir a suposta “radicalidade” da pauta revolucionária pela pauta das 
reformas. Mas, ainda que dentro do jogo institucional, a agenda da esquerda reformista 
continuava por se diferenciar em forma e em conteúdo da agenda da direita liberal, pois 
preconizava, dentre outras coisas, a responsabilidade estatal nas áreas não lucrativas ao 
mercado, mas que são fundamentais para a economia, tanto na perspectiva da infraestrutura 
quanto da regulação. Isso acontecia basicamente por meio da implementação de políticas 
anticíclicas compensatórias às disfunções do mercado baseadas nas teorias de bem-estar-
social (PRZEWORSKI, 1989). A desigualdade de resultados, nesse caso, seria atenuada com a 
universalização e a desmercadorização dos sistemas previdenciário e de transferências 
monetárias, dos sistemas de educação e saúde e de reformas graduais nos sistemas 
tributários. 
 
Já a agenda liberal mantinha firme a idéia de um Estado mínimo que privilegie a satisfação das 
necessidades sociais pelo mercado como a venda de serviços de saúde e de educação e 
sistemas previdenciários e assistenciais residuais e condicionados a testes de meios.  
 
A agenda macroeconômica desses grupos antagônicos apresenta padrões que se repetem, 
embora cada país resguarde suas particularidades. Esses padrões estão diretamente 
relacionados a estrutura das classes sociais e o modo como estas classes se relacionam entre si 
e com o Estado. Nas democracias liberais funciona a premissa básica de que o Estado deve ser 

 
2000; Barack Obama foi presidente dos USA de 2009 a 2017; Lula da Silva presidiu o Brasil por dois mandatos, de 
2003 a 2011; Hugo Chávez comandou a Venezuela de 1999 até 2013; Evo Morales foi presidente da Bolívia de 2006 
a 2019; Rafael Correa presidiu o Equador de 2007 a 2017 e José Mujica presidiu o Uruguai de 2010 a 2015. 
10 Exceto na Venezuela onde foi implementado um modelo de governança de bases comunais, bastante diferente 
do restante dos países da América Latina. 
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permeável aos interesses das classes, mediando conflitos e equilibrando socialmente os 
desequilíbrios estruturais da economia de mercado. Essa premissa funciona como diretriz 
tanto para a esquerda social-democrata ou socialista quanto para a direita liberal ou 
moderada11. Sendo assim, fica fácil notar tendencialmente que quando o governo preconiza a 
geração de empregos mesmo com índices altos de inflação os interesses das classes populares 
ou as condições subjetivas de vida da população de baixa renda é melhor atendida. Essa 
tendência é predominante na social-democracia. Por outro lado, quando se persegue a 
estabilidade de preços galvanizada pela baixa inflação, mas com o recrudescimento do 
desemprego é comum que o comando do Estado esteja sendo hegemonizado por grupos 
liberais vinculados as classes sociais de altas rendas. Douglas Hibbs (1977) estudou a fundo 
essa dinâmica e concluiu que a redução das taxas de desemprego tem sido tradicionalmente 
implementadas por governos Democratas e Trabalhistas, ao contrário do que ocorre com  
governos Republicanos e Conservadores. 
 
Se essa dinâmica está correta e a podemos afirmar numa perspectiva genérica, seria 
verdadeiro inferir que na América Latina, durante as primeiras décadas do século XXI, a 
consolidação das democracias possibilitou que uma renovação no bloco no poder político 
fosse viabilizada. Partidos de esquerda e de centro-esquerda ascendem na região e colocam 
em xeque os antigos postulados da ortodoxia liberal. 

 

 
Quadro 1: Espectro Político da América do Sul de 2011 a 2020 
 2011 2016 2020 
Argentina Cristina Kirchner Maurício Macri Alberto Fernández 

Esquerda Centro-Direita Esquerda 
Bolívia Evo Morales Evo Morales Jeanine Añez 

Esquerda Esquerda Direita 
Brasil Dilma Rousseff Michel Temer Jair Bolsonaro 

Centro-Esquerda Centro-Direita Extrema Direita 
Chile Sebastián Piñera Michelle Bachelet Sebastián Piñera 

Direita Centro Direita 
Colômbia Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos Iván Duque 

Centro Centro Direita 
Equador Rafael Correa Rafael Correa Lenín Moreno 

Esquerda Esquerda Centro 
Guiana Donald Ramotar David Granger David Granger 

Esquerda Centro-Esquerda Centro-Esquerda 
Paraguai Fernando Lugo Horacio Cartes Mario Abdo Benítez 

Esquerda Centro-Direita Direita 
Peru Olanta Humaila Pedro Pablo Kuczynski Martín Vizcarra 

Esquerda Centro-Direita Centro 
Suriname Dési Bouterse Dési Bouterse Dési Bouterse 

Esquerda Esquerda Esquerda 
Uruguai José Mujica Tabaré Vázquez Luis Lacalle Pou 

Esquerda Esquerda Direita 

Venezuela Hugo Chávez Nicolás Maduro Nicolás Maduro 
Esquerda Esquerda Esquerda 

Fonte: Elaboração Própria 

 
 

11 Como dissemos, isso acontece quando as esquerdas abrem mão da agenda revolucionária e empreendem a luta 
institucional como meio, pois, no limite, esse meio se converte em fim. 
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Se de um lado a ideologia do desenvolvimento estivesse se propagado na América Latina 
desde 1950 por influência e obra da CEPAL, de outro, as contradições internas e o perfil 
econômico da região possibilitaram que os rumos teóricos e metodológicos das teses sobre 
desenvolvimento fossem aplicadas de modo diferente do que ocorrera em outros blocos de 
países. Já nos anos 1930 a América Latina passa a incluir no rol de suas atividades econômicas 
a produção industrial que passa a ser quase tão importante quanto o agrobusiness exportador. 
Brasil, Chile, Argentina, México, Uruguai, dentre outros países, passam a contar com a 
existência de uma burguesia industrial e anos mais tarde uma burguesia de caráter financista 
também surgirá na região. 
 
O desenrolar histórico e o desenvolvimento dessa diversificação econômica, ao longo da 
história, vai possibilitar a ascensão ao poder de grupos de esquerda, como havíamos 
mencionado alhures, justamente por permitir (1) a existência de um movimento sindical 
diversificado, porém com tendências monopolistas, aberto a clivagens ideológicas e 
mundialmente organizado; (2) negociações coletivas centralizadas e reconhecidas por 
legislações trabalhistas avançadas; (3) participação equivalente na formulação de políticas e 
decisões do governo tanto por representantes do Capital quanto das organizações do trabalho. 
E ao mesmo tempo (1) a ascensão de uma burguesia nacional – agrária, industrial e financista 
– que passa a integrar a economia mundial; (2) o apoio dos Estados no incentivo a 
internacionalização das empresas locais; (3) o maior nível de gastos em obras públicas e 
políticas de ativação baseadas em transferência monetária indutoras do consumo de massas. 
 
Os processos decorrentes do fenômeno chamado de globalização (ou mundialização, segundo 
os franceses) por se basearam estruturalmente na desterritorialização do fluxo de capitais pelo 
mundo, permitiram que alguns países se agrupassem pelas similaridades com relação ao grau 
de desenvolvimento (utilizando os indicadores materiais e objetivos da ideologia do 
desenvolvimento) e não apenas por proximidade territorial. Assim, o Brasil será um caso 
destacado no contexto da America Latina, pois será um dos países a liderar as novas dinâmicas 
de desenvolvimento tanto localmente por meio da União de Nações Sul-Americanas – UNASUL 
(Union of South American Nations – USAN) que congregará tanto o Mercado Comum do Sul – 
Mercosul quanto a Comunidade Andina – CAN, quanto será o único país do continente a 
compor um bloco específico de países de economia emergente, os BRICS’s, sendo Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul. Nesse caso, não se trata de um bloco econômico como a 
União Européia, mas sim uma espécie de aliança política que intenciona influenciar 
geopoliticamente a economia mundial, embora possam estabelecer acordos translaterais que 
melhorem as condições de concorrência destes países na relação com outros. Os gráficos 1 e 2, 
por exemplo, demonstram que o PIB brasileiro sofre diretamente os impactos da crise de 
1998/1999 apresentando uma queda considerável de 30,5%, tomando fôlego em 2000, 
voltando a cair e só se recupera a partir de 2003, mas sempre ocupando um lugar de destaque 
no grupo. Na comparação com os BRICS’s, a China é o único país que cresce na conjuntura 
recessiva de 1998/199912 e isso pode ser explicado pelo modo como o governo chinês 
minimizou a legislação trabalhista e incrementou os mecanismos de produção em série de sua 
indústria. 
 

 

 

 

 
12 Nesse sentido, é interessante consultar o documentário American Factory, de Steven Bognar e Julia Riechert. 
USA, 2019.  
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Gráfico 1 - PIB per capita (US$ atualizados) – Brasil, 1995 a 2011 (sem deflação) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Mundial – Última atualização em 31 de outubro de 2012.  Elaboração própria. In PAULA, Renato Francisco dos 
Santos. Estado Capitalista e Serviço Social: o neodesenvolvimentismo em questão. Campinas/Papel Social, 2016, p. 267. 

 

 

 

Gráfico 2 - PIB na cotação atual do dólar – Brics – 1995 a 2011 (em bilhões e trilhões de dólares, sem 
deflação). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Mundial – Última atualização em 31 de outubro de 2012. Não ajustado pela inflação. Elaboração própria. In PAULA, 
Renato Francisco dos Santos. Estado Capitalista e Serviço Social: o neodesenvolvimentismo em questão. Campinas/Papel Social, 

2016, p. 267. 
 

A participação do bloco na economia mundial conferiu-lhe a importância que almejava, 
contudo, no caso brasileiro e em análise comparada com outros países da América Latina as 
medidas de austeridade explicitaram uma das contradições mais elementares do capitalismo: 
a acumulação de capitais ou o aumento do PIB (e de outros indicadores de crescimento 
econômico) não implica necessariamente na independência socioeconômica dos países de 
capitalismo periférico, nem mesmo dentre esse bloco de países emergentes. O gráfico 3, por 
exemplo, demonstra o estoque da dívida externa da América Latina e Caribe em comparação 
ao Brasil e nos permite verificar que os índices agregados de países latinos americanos são 
muito próximos aos do Brasil isoladamente, o que implica que como economia emergente o 
Brasil não está muito a frente de seus vizinhos. E isso se deve, em parte, pelo grau de 
dependência que o país permanece mantendo, sobretudo, com relação a sua política 
monetária e fiscal e sua imensa vulnerabilidade externa, além do que, diferentemente da 
China, o país retrai os investimentos na industrialização em favor do setor primário e da 
produção de commodities. Os gráficos 4 e 5, da mesma forma, reiteram a nossa inferência 
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sobre a dependência, na medida em que os serviços da dívida pública aumentam 
exponencialmente, sobretudo, nos períodos de crise. 

 
Gráfico 3 - Estoques da dívida externa (em % do RNB) – América Latina e Caribe, e Brasil - 1980 a 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Banco Mundial – Última atualização em 31 de outubro de 201213. Elaboração própria. In PAULA, Renato Francisco dos 

Santos. Estado Capitalista e Serviço Social: o neodesenvolvimentismo em questão. Campinas/Papel Social, 2016, p. 267. 
 

 
Gráfico 4 - Serviço da dívida (capital + pagamento de juros) – Brics – 1995 a 2010 (em bilhões de 
dólares). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Banco Mundial – Última atualização em 31 de outubro de 201214.  (Elaboração própria). In PAULA, Renato Francisco dos 

Santos. Estado Capitalista e Serviço Social: o neodesenvolvimentismo em questão. Campinas/Papel Social, 2016, p. 267. 

 
13 Estoques da dívida externa (em % do RNB). Total de ações da dívida externa para o rendimento nacional bruto. A 
dívida externa total é para com não residentes reembolsáveis em moeda estrangeira, bens ou serviços. A dívida 
externa total é a soma da dívida pública, com garantia pública, dívida privada de longo prazo não garantida, o uso 
de crédito do FMI e dívida de curto prazo. A dívida de curto prazo inclui toda a dívida, com um prazo original de um 
ano ou menos e juros de mora sobre a dívida de longo prazo. RNB (anteriormente PIB) é a soma do valor adicionado 
por todos os produtores residentes mais os impostos de produtos (menos subsídios) não incluídos na valoração da 
produção, além de receitas líquidas dos rendimentos primários (remunerações dos funcionários e rendimentos de 
propriedade) do exterior. 
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Gráfico 5 - Serviço da dívida total (% das exportações de bens, serviços e renda) – Brics – 1995 a 2010.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Banco Mundial – Última atualização em 31 de outubro de 2012. Elaboração própria. In PAULA, Renato Francisco dos 

Santos. Estado Capitalista e Serviço Social: o neodesenvolvimentismo em questão. Campinas/Papel Social, 2016, p. 267. 
 

O pagamento pontual dos serviços da dívida pública (juros e encargos) é uma escolha política 
dos países capitalistas periféricos que tem a intenção principal de manter sua credibilidade 
junto a comunidade econômica internacional, mas jamais saldar a dúvida, pois ainda que os 
pagamentos sejam feitos, estes não são auditados, o que torna a condição de dependência 
permanente. Para equilibrar suas contas, os países periféricos contam com a entrada de 
investimento estrangeiro. Mas a entrada de capital estrangeiro não se dá apenas como medida 
de saneamento das contas dos países endividados e em crise. Ela pode ocorrer como oferta 
para ampliar um ciclo de desenvolvimento já em curso, movimento preferencial do grande 
capital já que a estabilidade monetária minimiza os riscos de um calote. Ademais, o 
Investimento Estrangeiro Direto (IED) vindo fundamentalmente dos países de capitalismo 
central (ditos desenvolvidos) obedece aos apelos morais da tradicional teoria cepalina do 
desenvolvimento. Segundo tal teoria, o desenvolvimento trata da plena realização da 
economia — cartesianamente tipificada pelos setores primário, secundário e terciário — 
alcançada a partir da evolução decorrente de uma soma de fatores que vão desde a 
estabilidade até o investimento, ou, de modo mais simples: com a diversificação da atividade 
industrial (PREBISCH, 1949 e 1952)15. O subdesenvolvimento é, então, uma etapa anterior a 
essa fase, mas constituinte do mesmo processo. Em outros termos 

 
A teoria do desenvolvimento assevera que o subdesenvolvimento constitui 
uma etapa anterior ao desenvolvimento pleno. Este representaria, porém, 

 
14 Serviço da dívida total é contrastada com a capacidade do País de obter divisas por meio da exportação de bens, 
serviços, rendimentos e remessas dos trabalhadores. Serviço da dívida total é a soma dos reembolsos principal e 
juros efetivamente pagos em moeda estrangeira, bens ou serviços da dívida de longo prazo, juros pagos na dívida 
de curto prazo e reembolsos (recompras e encargos) para o FMI. 
15 PREBISCH, Raúl. Estudo econômico da América Latina, 1949; e Problemas teóricos e práticos do crescimento 
econômico, 1952. In: BIELSCHOWSKY (Org.). Cinquenta anos, v. 1, p. 166-167 e 204, respectivamente. 
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algo acessível a todos os países que se empenhassem em criar as condições 
necessárias para tal. (MARINI apud CASTELO, 2010)16. 

 

Desta forma, fica fácil perceber que o fluxo do IED mantém intima relação com a situação de 
dependência dos países da periferia capitalista, em relação aos centrais, sendo dela parte 
constituinte. Nos anos 1990, o IED cresce em todo mundo, destacando-se a Ásia e a América 
Latina e Caribe como os maiores receptores. De 1990 a 2005, só os países emergentes da Ásia 
receberam 55% do total do IED (a China sozinha representa 23% desse total) e a América 
Latina e Caribe em segundo lugar, com 33% como demonstra o Gráfico 6. 
 
 
Gráfico 6  - O investimento estrangeiro direto nas regiões emergentes -  1990-2005 (em %) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), 2008. In PAULA, Renato Francisco dos Santos. 
Estado Capitalista e Serviço Social: o neodesenvolvimentismo em questão. Campinas/Papel Social, 2016, p. 267. 

 

 

Outrossim, a dinâmica ascendente do IED se retrai nos períodos de crise. O Gráfico 7 mostra 
essa retração nos países em desenvolvimento, nas crises de 1998 e 2002, contudo, a relação 
de dependência e a expropriação da periferia dela inerente se evidenciam quando se verifica 
uma migração direta desses investimentos para os países desenvolvidos, no período de 1998 a 
2001 e de 2004 em diante. Isto é, a crise na periferia condiciona o crescimento no centro. 
Portanto, adquirimos, assim, condições de entender a dependência como epifenômeno do 
processo de acumulação de capital, que condiciona o desenvolvimento de uma economia pelo 
subdesenvolvimento/dependente de outra. Ou, como afirma Marini (1977, p. 18):  

 
[és una]17 relación de subordinación entre naciones formalmente 
independientes, em cuyo marco las relaciones de producción de las 
naciones subordinadas son modificadas o recreadas para assegurar la 
reproducción ampliada de la dependência18. 

 
 

 

 

 

 
16 MARINI, Ruy Mauro. A crise do desenvolvimentismo. In: CASTELO, Rodrigo (Org.). Encruzilhadas da América 
Latina no século XXI. Rio de Janeiro: Pão e Rosas, 2010. 
17 Grifo nosso. 
18 MARINI, Ruy Mauro. Dialéctica de la dependência. 3. ed., Cidade do México: ERA, 1977. (Série popular).  
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Gráfico 7  - Ingressos líquidos de investimento estrangeiro direto (em bilhões de dólares) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad). In PAULA, Renato Francisco dos Santos. 
Estado Capitalista e Serviço Social: o neodesenvolvimentismo em questão. Campinas/Papel Social, 2016, p. 267. 

 

 
As políticas de ajuste fiscal e monetário contemplam ainda a redução dos gastos públicos com 
privatizações e recomposições acionárias em larga escala; o afastamento gradual do Estado de 
suas funções sociais intervencionistas, reduzidas ao controle da estabilidade monetária (metas 
de inflação baseadas em juros altos, remuneratórias do capital especulativo); a aniquilação 
gradual da indústria nacional, pois suas condições de concorrência global são ínfimas e a 
substituição das importações, além de serem arrastadas pelo processo de reestruturação 
produtiva que redunda na superespecialização (e fragmentação) do trabalho e na 
reprimarização da economia além da combinação de fatores tais como (1) a redução do valor 
adicionado da indústria de transformação, (2) a desubstituição de importações, (3) a 
reprimarização das exportações, (4) a dependência tecnológica, (5) a desnacionalização, (6) a 
perda da competitividade internacional, etc. 
 
Esse é o processo que marca a impossibilidade do desenvolvimento se associar a 
independência e faz da regulação econômica elemento funcional da ideologia do 
desenvolvimento. 

  
APROXIMAÇÕES CONCLUSIVAS 
 
A palavra desenvolvimento se tornou tão autoexplicativa quando se trata de economia e 
política que ninguém se pergunta mais o que é desenvolver-se. Deste modo, quando falamos 
em desenvolvimento o mais comum é irmos direto para a questão: como desenvolver-se? Ou 
seja, o “como” se tornou o único meio de legitimar o desenvolvimento, uma vez que a 
resposta para o “porque” desenvolver-se também se tornou óbvia. E assim, o desenvolvimento 
tem sido tratado como um conjunto de procedimentos racionais orientados para uma 
finalidade, determinada por grupos que possuem o poder político e/ou econômico nos 
diversos países do mundo. Segundo essa perspectiva o desenvolvimento é apenas uma peça 
técnica que pode ser implementada de diferentes maneiras. E como chegamos a esse estado 
de coisas? A resposta é simples. O desenvolvimento foi retirado de seu contexto histórico e ao 
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ser retirado de contexto passa a ser concebido como algo acima dos interesses sociais, é algo 
asséptico que possui a propriedade de engendrar-se consenso em todos os estratos da 
sociedade. Afinal, ninguém em sã consciência é capaz de dizer que é contra o 
desenvolvimento. 
 
Sendo assim, o “como” se torna o palco da disputa política entre grupos sociais distintos, que 
sem reverter as diretrizes estruturantes do sistema de acumulação capitalista, irá possibilitar 
que projetos societários diferentes se explicitem. Mas no geral, o desenvolvimento não irá 
passar de uma abstração, de algo que se busca de modo interminável, algo que se coloca em 
um horizonte utópico. É isto que sustenta aquilo que conhecemos por ideologia do 
desenvolvimento. 
 
Essa ideologia do desenvolvimento nasce da necessidade imperativa das nações de capitalismo 
central, sobretudo, os USA manterem seu domínio sobre os países da periferia capitalista. São 
aproveitados os momentos históricos ideais como momentos de crises econômicas, momentos 
pós-guerras, momentos de reestruturação geopolítica do mundo, dentre outros. Nessas 
brechas da historia, é possível colocar como alternativa de sobrevivência opções que pareçam 
promissoras de um futuro feliz e próspero. 
 
Na América Latina, essa ideologia se enraizou ao mesmo tempo em que teve de ser adaptada 
às realidades locais. É por causa da disseminação dessa ideologia que a maior parte dos países 
latino americanos não conseguem perceber que o horizonte utópico do desenvolvimento é 
uma das principais estratégias de manutenção da dependência do continente com relação aos 
países de capitalismo central. Nesse texto, tentamos deixar evidente os pressupostos 
históricos da ideologia do desenvolvimento e problematizamos a questão da dependência a 
partir de alguns dados coletados durante a primeira etapa da pesquisa que analisa o final do 
século XX e início do século XXI.  
 
Atualmente o continente passa por mudanças significativas que merecem um maior 
aprofundamento e maior atenção de nossos pesquisadores. Se durante as décadas de 1930 a 
1980 vários países da região conviveram com governos ditatoriais, a partir do final dos 1980 
até as primeiras décadas de século XXI muitos países vivenciaram experiências de democracias 
sociais que puderam apresentar alternativas ao que se conhecia como possibilidade 
institucional e política de gestão da vida pública até o momento. Novamente, nesses últimos 
anos, o continente passa por novas mudanças, onde governos neoliberais e de extrema direita 
retomam o poder e implantam medidas de austeridade mais virulentas do que as de seus 
antecessores históricos. Isso coloca a pauta do desenvolvimento novamente na agenda pública 
e justifica que continuemos a investigar o tema 
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O  presente  artigo  realiza  algumas  reflexões  sobre  a  utilização  das  plataformas  virtuais  de
videoconferência na realização de audiências judiciais em tempos de pandemia. Para tanto foi
realizado,  como  método  qualitativo,  estudo  de  caso  descritivo  da  atuação  do  Tribunal  de
Justiça de Goiás diante da pandemia de Covid-19, com ênfase na realização das audiências
virtuais,  utilizando-se  dos  seguintes  procedimentos  metodológicos:  análise  da  legislação,
documentos  e  normativos  referentes  à  atuação  do  Judiciário  goiano  diante  da  pandemia;
estudo empírico  de  audiências  virtuais;  ponderação  dos  aspectos  positivos  e  negativos  da
realização  de  audiências  judiciais  por  plataforma  digital  e  investigação  do  tipo  indutivo-
dedutivo.  Sem  pretensão  de  exaurir  o  tema,  a  abordagem  utilizada  tem  por  objetivo
compreender  como as  audiências  judiciais  têm sido  realizadas  pelo  Tribunal  de  Justiça do
Estado de Goiás  (TJGO)  e quais  as  possíveis  implicações desse  novo método no futuro da
prestação jurisdicional.

INTRODUÇÃO

Vivemos a  era  da  informação,  do desenvolvimento tecnológico e  da  integração do mundo
digital com o mundo material.  Nesse sentido, as ferramentas tecnológicas transformaram o
modus operandi do cotidiano, seja na rotina pessoal, seja na profissional. Esse fenômeno social
também influencia a tramitação dos processos judiciais no âmbito da Justiça. 

A pandemia do Covid-19 exigiu mudanças no funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado
de  Goiás  (TJGO).  Inicialmente,  o  atendimento  ao  público  e  os  prazos  processuais  foram
suspensos.  Diante  da  incerteza  de  duração  desse  momento,  o  TJGO atuou  no  sentido  de
viabilizar  que  os  processos  judiciais  voltassem  a  tramitar  normalmente  de  forma  digital,
entretanto surge um obstáculo: a realização de audiências judiciais, tendo em vista que eram
realizadas de forma presencial.

Para suprir essa lacuna, as audiências envolvendo casos urgentes definidos por lei, tais como
réu preso, passaram a ser realizadas por meio de videoconferência. O presente artigo aborda,
portanto, a fundamentação legal e normativa que subsidia a realização de audiências por meio
virtual - considerando que, à medida que a pandemia avança, e a perspectiva institucional é de
contenção da propagação do vírus, as audiências por videoconferência serão realizadas tanto
para  os  casos  urgentes  quanto  para  os  não  urgentes  -,  bem  como,  por  meio  de  análise
empírica, aspectos relevantes da realização de audiências judiciais por videoconferência.

Importante destacar ainda que estamos em meio à pandemia de Covid-19 e sem previsão de
quando essa situação será normalizada, nesse sentido, é fundamental que se observe que, no
momento das decisões e deliberações tomadas pela Justiça e abordadas nesse artigo, os fatos
históricos que já aconteceram ainda estavam por vir. Além disso, no momento de escrita do
artigo, alguns atos que estão previstos de acontecer podem não se concretizar, ou ocorrer de
maneira diversa, a depender das implicações do avanço da disseminação do vírus.

1  AUDIÊNCIAS  JUDICIAIS  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  GOIÁS  EM
TEMPOS DE PANDEMIA

Diante da declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela Organização
Mundial da Saúde – OMS, de 11 de março de 2020, coube ao Conselho Nacional de Justiça
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(CNJ), com base em sua atribuição de fiscalização e normatização da Justiça brasileira prevista
no artigo 103-B, § 4º, incisos I, II e III da Constituição Federal, tomar providências para adequar
a rotina de trabalho do Poder Judiciário ao novo cenário mundial de pandemia. Foi expedida,
portanto, a Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, que estabelece, no âmbito do Poder
Judiciário, regime de Plantão Extraordinário para uniformizar o funcionamento dos serviços
judiciários com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19 e garantir o
acesso à justiça neste período emergencial.

Esta  Resolução  suspendeu  o  trabalho  presencial  de  magistrados,  servidores,  estagiários  e
colaboradores nas unidades judiciárias, assegurando a manutenção dos serviços essenciais em
cada Tribunal, estabelecendo que esses serviços fossem prestados prioritariamente em regime
de trabalho remoto, exigindo-se o mínimo necessário de servidores em regime de trabalho
presencial. Além disso, o atendimento de partes, advogados e interessados também passou a
ser realizado de forma remota. Por fim, suspendeu os prazos processuais até 30 de abril de
2020  e  designou  aos  tribunais  que  disciplinassem  o  trabalho  remoto  para  realização  de
expedientes internos, como a elaboração de minutas, decisões, sentenças; sessões virtuais e
atividades administrativas.

Importante destacar que o Código de Processo Civil (CPC) em seus artigos 236, § 3º; 385, § 3º;
453, § 1º e 461, § 2º admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou
outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, além de permitir
que o depoimento pessoal da parte e a oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou
subseção judiciária  diversa daquela onde tramita o processo sejam realizados por meio de
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens
em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento.
Essa previsão legal demonstra a adaptação da legislação contemporânea a um mundo cada vez
mais integrado com as novas tecnologias. Entretanto, esse normativo do CPC não contempla as
partes  e  testemunhas  que  residam  na  comarca  de  realização  da  audiência,  partindo  da
premissa de que elas podem comparecer ao fórum local com maior facilidade.  

Diante da imprevisibilidade da duração da pandemia, coube à Justiça brasileira se adaptar ao
cenário de distanciamento social para continuar sua prestação jurisdicional. Nesse sentido, o
CNJ instituiu, por meio da Portaria nº 61, de 31 de março de 2020, a plataforma emergencial de
videoconferência para realização de audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder
Judiciário. O uso dessa plataforma é uma faculdade, não excluindo que os tribunais se utilizem
de outras ferramentas computacionais para realização de videoconferências. Logo, a previsão
do CPC de permitir, em situações específicas, atos processuais, depoimentos de partes e oitivas
de  testemunhas  por  videoconferência  se  mostra  como  a  alternativa  eficaz  para  dar
prosseguimento às audiências judiciais e sessões de julgamento.

A fim de fornecer aos magistrados brasileiros uma solução de videoconferência para a prática
de atos processuais, via internet, especialmente audiências e sessões de julgamento, o CNJ e a
empresa Cisco celebraram o Termo de Cooperação Técnica nº 007/2020 em que as soluções
Cisco Webex Meetings e Cisco Webex Events, denominadas “Cisco Webex”, são disponibilizadas
gratuitamente pela Cisco, com duração de 3 meses, prorrogáveis por igual período, como de
fato o foi por meio de termo aditivo com vigência até 03 de outubro de 2020.

A Resolução nº 313 do CNJ, inicialmente com validade até 30 de abril de 2020, foi prorrogada
sucessivamente até dia 14 de junho de 2020, momento em que o CNJ estabeleceu, por meio
da  Resolução  nº  322,  medidas  para  retomada  dos  serviços  presenciais  nas  unidades
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jurisdicionais,  de  forma  gradual  e  sistematizada.  Esse  restabelecimento  das  atividades
presenciais é facultativo e pôde ocorrer a partir de 15 de junho de 2020 desde que constatadas
condições  sanitárias  e  de  atendimento  de  saúde  pública  que  as  viabilizem.  Entretanto,  o
atendimento virtual  continua sendo a regra e o atendimento presencial  se justifica apenas
quando estritamente necessário.

Tendo em vista esse caráter gradual da retomada das atividades presenciais, a Resolução nº
322  determinou  que  as  audiências  serão  realizadas,  sempre  que  possível,  por
videoconferência,  preferencialmente pelo  sistema  Webex/Cisco,  possibilitando-se  que o ato
seja efetivado de forma mista – com a presença de algumas pessoas no local e participação
virtual de outras que tenham condições para tanto –, e, ainda, autorizou a realização presencial
de audiências criminais e não criminais, de caráter urgente, quando declarada, por decisão
judicial, a inviabilidade da realização do ato de forma integralmente virtual.

Em consonância com as determinações do CNJ, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO)
elaborou o Decreto Judiciário nº 632, de 20 de março de 2020, instituindo o regime de Plantão
Extraordinário  em  seu  âmbito,  além  de  outras  providências  referentes  ao  funcionamento
institucional durante a pandemia. Primeiramente, foram suspensas, por prazo indeterminado,
todas  as  audiências  judiciais  e  administrativas  em  segundo  grau,  bem  como  as  sessões
presenciais dos órgãos colegiados do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, além de todas as
sessões  das  Turmas  Recursais,  do  Tribunal  do  Júri  e  as  audiências  em  órgãos  judiciais  e
administrativos de primeiro grau de jurisdição, inclusive audiências de custódia.

O  Tribunal  adotou  o  regime  de  teletrabalho  a  todos  membros,  desembargadores  e
magistrados, e aos servidores, estagiários e colaboradores, no período de 17 de março a 30 de
abril de 2020, período esse que foi prorrogado sucessivamente até que haja deliberação em
contrário.  Como a retomada das atividades presenciais  é  incerta,  o regime de teletrabalho
torna-se  regra  e  as  atividades  presenciais  exceções  reguladas  pelo  Decreto  Judiciário  nº
1.141/2020 que, em consonância com a Resolução CNJ nº 322, de 1º de junho de 2020, dispõe
sobre o retorno gradual das atividades forenses presenciais no âmbito do Poder Judiciário do
Estado de Goiás.

Ocorre que os processos que tramitam de forma digital foram possíveis de seguirem seu curso
normal  no  regime  de  teletrabalho.  Entretanto,  o  grande  desafio  foi  ter  que  lidar  com  os
processos físicos. Nesse sentido, cabe analisar a situação do TJGO em relação à tramitação de
seus processos, a fim de compreender o cenário em que se encontrava a Justiça goiana no
momento  de  transição  da  rotina  normal  de  trabalho  à  rotina  de  teletrabalho  e  de
distanciamento social.

O Tribunal de Justiça de Goiás vem realizando ações e investimentos, há mais de uma década,
para implantar o processo judicial eletrônico em todo o Estado, o que pode ser observado em
seus planos estratégicos de 2009 em diante. Ao longo desses anos, houve a implantação do
processo digital de forma gradativa e diversificada, primeiramente, nos Juizados Especiais e nas
Turmas Recursais  do Estado,  posteriormente,  na comarca da capital  goiana e,  por fim, nas
comarcas do interior de Goiás, que ocorreu em três etapas no ano de 2017. Assim, o Tribunal
passou a receber todas as petições iniciais digitalmente e por meio de programa próprio, com
exceção dos processos criminais que, devido às peculiaridades inerentes ao tema, continuaram
tramitando de forma física.

343



Implantar o processo digital significa que as petições iniciais passam a ser protocoladas por
meio  do  sistema  digital,  entretanto,  os  processos  autuados  antes  dessa  implantação
continuaram a tramitar fisicamente. Para lidar com esses processos, a Justiça goiana realizou
diversos projetos e ações a fim de digitalizá-los e migrá-los para a plataforma digital.

Dentre  os  projetos  realizados pela  Justiça goiana a  fim de implantar  o  processo digital  no
âmbito  da  instituição,  destaca-se  o  Projeto  Goiás  100% Digital  implantado na  comarca  de
Goiás,  município de fundamental importância histórica tanto no Estado, por ser a primeira
capital goiana, quanto no âmbito da Justiça, por abrigar a primeira sede do Poder Judiciário
goiano,  o  Tribunal  de  Relação  da  Província  de  Goyaz.  A  título  de  curiosidade,  durante  a
realização do projeto de digitalização de 100% do acervo processual em tramitação, a comarca
de Goiás mudou sua sede para o novo prédio construído em anexo ao endereço do Juizado
Cível e Criminal local, e o antigo prédio, devidamente reformado, passou a abrigar a sede do
Centro de Memória e Cultura do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Podemos citar  também a força-tarefa  instituída pelo Tribunal  a  fim de digitalizar  todos os
processos  de execução penal  do Estado para  migrá-los  ao Sistema Eletrônico de Execução
Unificada (SEEU) dentro do prazo estipulado pelo CNJ, além da instituição do Processo Híbrido
em que o processo físico passa a tramitar digitalmente, mantendo o número originário e os
dados  já  cadastrados  ao  tempo da  migração,  sem que  haja  a  digitalização  das  peças  que
compõem os autos físicos.

O Tribunal goiano, portanto, ao adotar o regime de teletrabalho em 20 de março de 2020,
possuía grande parte de seu acervo processual já tramitando de forma digital, o que facilitou e
efetivou a medida de trabalho remoto, mas os processos criminais, com exceção dos processos
de execução penal, em sua maioria, ainda tramitavam de forma física. Diante desse cenário, a
Justiça goiana instituiu,  por  meio do Decreto Judiciário  nº 831,  de  23 de abril  de  2020,  o
Processo Eletrônico nas unidades judiciárias de primeiro e segundo graus de jurisdição com
competência criminal. 

Dessa forma, enquanto os prazos processuais permaneciam suspensos, conforme a Resolução
nº 313 do CNJ, de 19 de março de 2020, o Judiciário de Goiás conseguiu adotar medidas para
que a prestação jurisdicional voltasse a funcionar mesmo diante do cenário de pandemia que
exige distanciamento social. Nesse viés, foram publicados os Decretos Judiciários, de 24 de
abril de 2020, nº 865, determinado que o regime de trabalho remoto será mantido por prazo
indeterminado,  e  nº  866,  estabelecendo que  os  processos  judiciais  em todos  os  graus  de
jurisdição que tramitavam em meio eletrônico teriam os prazos processuais retomados a partir
de 4 de maio, sendo vedada a designação de atos presenciais, além de prever que a realização
de atos virtuais por meio de videoconferência em primeiro grau de jurisdição seria disciplinada
por ato próprio da Corregedoria-Geral da Justiça.

A Corregedoria-Geral  de Justiça de Goiás,  por meio dos provimentos nº 18 e  19 de 2020,
regulamentou, respectivamente, as audiências não presenciais nos Juizados Especiais Cíveis,
Criminais  e das Fazendas Públicas,  bem como nas Varas Cíveis,  de Família,  de Sucessões e
Fazendas Públicas; e a realização de audiências de instrução e julgamento por videoconferência
em processos criminais considerados urgentes, no âmbito do primeiro grau de jurisdição.

As audiências de conciliação dos Juizados Especiais seriam realizadas por meio das plataformas
digitais  Cisco Webex, Zoom,  Hangouts,  WhatsApp ou outra similar, a critério do magistrado,
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sendo  dispensada  a  gravação  da  audiência  preliminar  não  presencial  do  Juizado  Especial,
bastando a inclusão das ocorrências, em resumo, no respectivo termo de audiência.

Em relação às audiências de instrução e julgamento envolvendo réus presos e outras situações
urgentes  verificadas  pelo  magistrado,  deveriam  ser  realizadas  por  meio  não  presencial,
utilizando-se  a  plataforma  de  videoconferência  para  atos  processuais  desenvolvida  pelo
Conselho  Nacional  de  Justiça  ou  outra  similar,  a  critério  do  magistrado.  Nessa  situação,  a
gravação  de  audiência  é  obrigatória,  não  sendo possível  a  sua  realização  por  plataformas
digitais que não suportam gravações, como é o caso do WhatsApp que é bastante utilizado nas
audiências  de  conciliação  dos  Juizados  Especiais  e  dos  Centros  Judiciários  de  Solução  de
Conflitos (Cejusc) devido a sua ampla utilização pela população em geral.

Para a realização de audiências virtuais, não é admissível que a Justiça determine às partes do
processo,  às  testemunhas,  ou  mesmo  aos  advogados,  que  suas  participações  sejam
estritamente  remotas,  partindo  do  pressupondo  que  possuem  os  meios  necessários  que
viabilizem a participação na audiência, como acesso à internet de qualidade ou equipamentos
eletrônicos  com  câmera  e  microfone.  A  alternativa  adotada  pelo  Judiciário  goiano  foi  a
disponibilização  da  sala  passiva  respeitando  as  medidas  de  segurança,  esterilização  e
distanciamento social. 

A criação da sala passiva foi embasada no artigo 6º, § 3º, da Resolução nº 314, de 20 de abril
de 2020, do Conselho Nacional de Justiça que assevera:

As audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de videoconferência
devem considerar as dificuldades de intimação de partes  e  testemunhas,
realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada
a  atribuição  de  responsabilidade  aos  advogados  e  procuradores  em
providenciarem o comparecimento de partes  e testemunhas a qualquer
localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em
atos virtuais. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020, p. 4, grifo nosso)

A interpretação da Justiça de Goiás desse disposto foi no sentido de que se há vedação de
atribuir  tal  responsabilidade  aos  advogados  e  procuradores,  compete,  então,  ao  Poder
Judiciário  disponibilizar  ambiente  adequado  e  seguro  para  que  as  partes  e  testemunhas
participem da audiência virtual.

Buscando elucidar essa interpretação, o CNJ, por meio da Resolução nº 322, artigo 5º, VII, de
1º de julho de 2020, definiu que as audiências podem ser realizadas de forma mista, com a
presença de algumas pessoas no local e participação virtual de outras que tenham condições
para tanto, validando, portanto, a iniciativa de utilização de sala passiva pelo TJGO.

Essas normativas indicam que há uma ponderação entre os riscos de contaminação advindos
da  utilização  da  sala  passiva  e  das  dependências  do  Fórum  e  os  danos  decorrentes  da
paralização  da  atividade  jurisdicional,  que  podem  causar  prejuízos  sociais  e  materiais  aos
usuários  da  Justiça  e  à  sociedade,  ou  seja,  buscou-se  retomar  os  atos  jurisdicionais,  mas
reduzindo a probabilidade de contágio dentro dos ambientes da Justiça.

A implantação, preparação e funcionamento de cada sala passiva será instituída pelo Diretor de
Foro de cada comarca valendo-se da estrutura já existente nas salas de audiência. Além disso,
as audiências serão realizadas por servidor que viabilizará o comparecimento e a colheita do
depoimento. A sala passiva da comarca de Israelândia, por exemplo, foi montada de forma que
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o servidor operador da audiência permanece em um lado e a parte ou testemunha realiza seu
depoimento do outro lado, separados por uma porta de vidro, de forma a evitar a proximidade
física e proteger todos os envolvidos. Essa sala passiva demonstra criatividade por parte da
diretoria local buscando dirimir a possibilidade de contágio. De forma geral, a diretoria dos
Foros adotou como sala passiva uma sala de audiência, ampla, que permita o distanciamento
entre os envolvidos, com orientação de manterem janelas abertas que permitam a circulação
do ar e que todos os envolvidos utilizem-se de máscaras e equipamentos de proteção, além de
contar  com a  disponibilização de álcool  em gel  e  com esterilização da  sala  por  parte  dos
agentes  de  limpeza  a  cada  coleta  de  depoimento,  dessa  forma  tenta-se  evitar  que  as
testemunhas e partes, ao utilizar do mesmo assento ao prestar depoimento, se contaminem. 

O 1º grau do Judiciário goiano estava desde 20 de março sem realizar audiências judiciais, e as
salas  passivas  se  tornaram  disponíveis  a  partir  da  segunda  quinzena  de  maio,  totalizando
aproximadamente  dois  meses  sem esta  prestação  jurisdicional.  Havia,  portanto,  uma forte
necessidade de retomada destas audiências,  principalmente em processos envolvendo réus
presos e situações criminais e não criminais com caráter de urgência. O Informe Técnico nº
01/2020 Contra  Violência  doméstica Durante  a  Pandemia realizado pela  Coordenadoria  da
Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar aponta que houve aumento de 17,44%
das prisões em flagrante por violência doméstica e familiar contra a mulher no interior do
estado  e  um  aumento  de  11,25%  na  capital  estadual,  indicador  que  evidenciou  uma
necessidade do retorno da prestação da atividade jurisdicional  de realização de audiências
judiciais de instrução e julgamento.

De acordo com as estatísticas de usuário da Plataforma Emergencial de Videoconferência para
Atos  Processuais  -  Cisco  Webex do  CNJ,  há  um total  de  20.441  (vinte  mil  quatrocentos  e
quarenta e um) usuários em toda a Justiça brasileira, sendo que 14.216 (quatorze mil duzentos
e dezesseis) são usuários da justiça estadual. Referente ao TJGO, há 281 (duzentos e oitenta e
um) usuários ativos da plataforma. Entende-se por usuário, servidores e membros da Justiça
que efetuaram cadastro na plataforma para realização de reuniões por meio do Webex. De 15
de abril de 2020 a 24 de agosto de 2020 houve um total de 9.101 (nove mil cento e uma)
reuniões com uma duração média de 29 (vinte e nove) minutos e com uma quantidade média
de 5 (cinco) participantes por reunião.

Primeiramente há que se explicar que nem toda reunião é referente a audiência judicial, vez
que pode ser apenas reunião administrativa, ou até mesmo sessão de julgamento do Pleno do
Tribunal.  A ferramenta foi disponibilizada para realização de reuniões,  a qual  as audiências
judiciais fazem parte. Outro ponto de relevância é que o uso da plataforma não é obrigatório
sendo facultado aos membros e servidores da Justiça utilizarem outras plataformas virtuais
para realização de audiências. Conforme relatado anteriormente, o  Whatsapp foi ferramenta
amplamente utilizada nas audiências de conciliação dos juizados especiais e dos Cejusc’s. Já a
plataforma Zoom foi muito utilizada para realização de audiências de instrução e julgamento
em todo o território estadual. A plataforma Zoom se destaca por ser gratuita e relativamente
mais simples, de forma a facilitar sua utilização tanto pelos operadores quanto pelos usuários
da Justiça. Além disso, permite gravação de reuniões e utiliza uma banda de internet menor
que a plataforma Webex, de forma que, de modo geral, a qualidade das reuniões é melhor.

Além dos indicadores do CNJ,  não há indicadores disponíveis  do próprio  TJGO referente  a
quantidade de audiências realizadas de forma digital durante o período de análise do presente
artigo,  nem  é  possível  traçar  um  paralelo  entre  a  quantidade  de  reuniões  ou  audiências
realizadas pelo Zoom em relação ao Webex.
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Entretanto, devido a uma maior adesão dos membros do Judiciário goiano a plataforma Zoom,
o  TJGO  adquiriu  licenças  para  utilizar  essa  plataforma  em  suas  audiências.  A  escolha  da
plataforma continua sendo decisão do magistrado, tendo em vista que o Termo de Cooperação
entre  Justiça e  Cisco continua vigente,  mas é  de se  esperar  uma adesão ainda maior  dos
membros da Justiça à plataforma Zoom, e com isso uma migração dos usuários do Webex para
o  Zoom.  Esse  movimento  poderá  ser  notado  futuramente  por  meio  das  estatísticas
disponibilizadas  pelo  CNJ  a  respeito  da  Plataforma  Emergencial  de  Videoconferência  que
disponibiliza  a  quantidade  de  reuniões  pelo  Webex realizadas  por  dia  pela  Justiça  goiana,
entretanto, como a aquisição das licenças do Zoom passaram a valer desde 14 de agosto, ainda
não é possível confirmar essa hipótese. 

Em  relação  às  audiências  do  Tribunal  do  Júri  envolvendo  réu  preso,  o  TJGO  autorizou,
inicialmente, seu retorno a partir de 1º de agosto, postergado para 15 de agosto pelo Decreto
Judiciário nº 1.272 de 2020, entretanto a Associação Goiana do Ministério Público (AGMP)
protocolou solicitação, devidamente fundamentada, requerendo o adiamento da data inicial
para  a  realização das  sessões  do júri  envolvendo réu  preso  até  que  seja  estabelecido um
protocolo padronizado de realização das sessões do Tribunal do Júri no Estado de Goiás. Entre
os argumentos apresentados na petição, a AGMP aponta o aumento do número de casos de
contaminação pelo novo Coronavírus no Estado, a alta taxa de ocupação dos leitos de UTI na
capital,  intimação de testemunhas,  possíveis  vítimas,  réus  e demais  pessoas  envolvidas  no
julgamento  sem  serem  alertadas,  no  respectivo  mandado,  sobre  qualquer  medida  de
segurança que devam adotar, ou mesmo sobre a faculdade de não comparecimento para o
caso de pertencerem ao grupo de risco. Acatando essa solicitação, a justiça goiana suspendeu,
por meio do Decreto Judiciário nº 1.648 de 2020, a autorização das sessões de julgamento do
Tribunal do Júri envolvendo réus presos sem determinar data futura para possível realização
dessas sessões de julgamento. De acordo com matéria veiculada no site institucional, o TJGO
elaborará  um  plano  de  ação  sanitária  específico  para  a  realização  de  júris  que  será
encaminhado para o CNJ e, uma vez aprovado, será agendada uma nova data para o retorno.

Tendo em vista  a  Resolução  do CNJ  nº  322 e  o  Decreto  Judiciário  nº  1.141  de  2020 que
dispõem sobre o retorno gradual das atividades forenses presenciais  e estabelecem medidas e
procedimentos a serem observados para a continuidade da retomada gradual  dos serviços
forenses  presenciais  no  âmbito  da  Justiça,  o  TJGO  elaborou  o  Plano  de  Retomada  das
Atividades  Presenciais  2020  que  tem  por  objetivo  sistematizar  a  retomada  gradual  das
atividades  no  âmbito  do  Poder  Judiciário  do  Estado de  Goiás,  de  forma  presencial,  pelos
magistrados, servidores, estagiários e colaboradores. De acordo com matéria veiculada no site
do  próprio  Tribunal,  o  Plano  estabelece  um  protocolo  de  segurança  de  acordo  com  as
exigências  da  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  bem como das  secretarias  de  Saúde
Estadual e municipais, em razão das peculiaridades de cada comarca.

A retomada das atividades presenciais está prevista em cinco etapas, sendo que somente a
quinta  etapa,  prevista  para  dia  04  de  outubro  de  2020,  permite  a  realização  das  demais
audiências  de  caráter  geral  presencialmente,  desde  que  não  possam  ser  realizadas  por
videoconferência, e o retorno da presença física do público externo em geral, no período das
13h às 18h, desde que, efetivamente, possua a necessidade de atendimento presencial. Essa
retomada, portanto, não implica um retorno das prestações jurisdicionais do mesmo modo que
ocorria  antes  da  pandemia,  mas  sim  um  restabelecimento  de  atividades  jurisdicionais
adequando-as  à  realidade  que  se  apresenta.  Ademais,  nota-se  que,  embora  haja
determinações  e  plano  de  retomada  de  atividades  presenciais,  o  Tribunal  goiano  tem

347



trabalhado em sintonia com as recomendações internacionais e com as exigências da OMS,
sendo possível que as datas determinadas sofram dilação, como foi o caso da retomada das
sessões de Tribunal do Júri envolvendo réu preso.

Mesmo com a previsão de retomada das atividades presenciais e, com isso, a possibilidade da
realização, a partir de 4 de outubro de 2020, de audiências presenciais de caráter geral, a regra
continua sendo a realização das audiências preferencialmente por videoconferência, adotando-
se  a  audiência  presencial  como medida de exceção.  Inclusive  o  atendimento  aos  usuários
externos pelas unidades administrativas  e  judiciárias do Poder Judiciário  estadual  deve ser
mantido, preferencialmente, por meio eletrônico. 

Dentre as ações tomadas a fim de permitir o retorno das atividades presenciais nos Fóruns do
Tribunal, destacam-se a aquisição de tapetes sanitizantes, dispenser de pedal de álcool em gel,
fitas para separação de filas e distanciamento social, distribuição de máscaras reutilizáveis para
magistrados, servidores e estagiários, disponibilização de cartazes orientativos sobre Covid-19,
e aferição de temperatura de todos que adentrarem aos prédios da Justiça.

2 ANÁLISE EMPÍRICA DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS JUDICIAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA

Mediante  análise  empírica  da  realização  de  audiências  judiciais  por  videoconferência  foi
possível identificar seus principais aspectos. Os itens aqui abordados não são exaustivos e não
pretendem  delimitar  a  abordagem,  mas  representam  pontos  importantes  diagnosticados
durante a realização dessas audiências. 

A audiência judicial por videoconferência possibilitou a realização de atos jurisdicionais que
seriam  impraticáveis  num  contexto  de  distanciamento  social.  Dessa  forma,  mesmo  com
algumas  partes  processuais  e  testemunhas  prestando  depoimentos  na  sala  passiva,  essa
medida diminuiu a possibilidade de contaminação do Covid-19 no âmbito das dependências do
Fórum.

Outro aspecto relevante é que houve ampla adesão e aceitação dos advogados e dos membros
do Ministério Público, que, de modo geral, não apresentaram queixas sobre a realização das
audiências por videoconferência. Além disso, analisando de modo pragmático, as audiências
têm sido realizadas e sua finalidade tem sido alcançada.

Em relação aos advogados, é possível sua presença em audiências de diferentes comarcas sem
a necessidade de locomoção aos diversos municípios, além de facilitar sua participação em
audiências  designadas  com horários  próximos,  sem que  seja  necessário  seu  deslocamento
físico  para  outra  localidade.  Esse  aspecto  também  é  positivo  aos  Membros  do  Ministério
Público, vez que é comum que um promotor responda por mais de uma comarca, fator que
exigia  sua locomoção a  outras  cidades.  Ademais,  é  comum que magistrados,  membros do
Ministério  Público  e  advogados  que  atuam  em  comarcas  do  interior  também  tenham
residência na capital do Estado, e a realização de audiência por videoconferência não exige
esse deslocamento.

Analisando pela perspectiva das partes e testemunhas, a possibilidade de acesso a audiências
de forma remota facilita sua participação por diversos motivos, seja devido à dificuldade de
locomoção de alguns, seja pela dificuldade de se ausentar do trabalho para estar presente ao
Fórum em dia e hora marcada,  seja por residir  em local  distante do Fórum, na cidade ou
mesmo em zona rural, além de facilitar àqueles que não possuem meios de transporte próprio.
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É, portanto, mais uma alternativa de participação na audiência e permite às partes escolherem
a forma mais viável de comparecimento.

A  realização  de  audiências  e  sessões  de  julgamento  de  forma  virtual  aumenta,  ainda,  a
transparência dos atos jurisdicionais, pois proporciona maior acesso dos agentes externos que
desejem acompanhar as audiências, que em regra são públicas. Essa medida pode, inclusive,
facilitar ao meio acadêmico acesso a esses atos jurisdicionais.

Outro  aspecto  relevante  se  refere  ao  êxito  da  audiência  estar  condicionado  a  uma  boa
qualidade de conexão à internet de cada integrante. No caso de inconsistência no acesso à
internet por um dos integrantes da videoconferência, corre o risco da mesma ser frustrada ou
algum ato  ter  que  ser  repetido.  Por  exemplo,  em uma situação  em que o juiz,  promotor,
advogado,  réu,  e testemunhas acessam à  audiência em seus respectivos pontos  de acesso
remotos, computador ou celular, uma conexão de má qualidade por parte do juiz frustraria a
compreensão  de  sua  comunicação  com  os  demais  integrantes  da  audiência,  tanto  para
compreender o que é dito pelos outros, quanto para os outros compreenderem o que é dito
pelo juiz.  Nessa situação, se a conexão puder ser restabelecida com qualidade, a audiência
pode voltar normalmente, entretanto se o problema persistir, é necessário a remarcação para
outro momento oportuno.

Embora seja raro uma audiência ser frustrada por má qualidade da internet, é comum que
durante a videoconferência haja dificuldade de compreensão de algo que foi dito devido à
instabilidade  de  conexão,  sendo  necessário  que  a  fala  seja  repetida.  Essa  dificuldade  de
compreensão também pode ocorrer devido a diversas falhas tecnológicas, como a microfonia,
que é a mais recorrente. Ao participar da videoconferência sem utilização de fones de ouvido
com microfones, seja por celular ou por computador, é possível que o som que saia dos alto-
falantes  retorne pelo microfone gerando um fenômeno chamado microfonia.  Entretanto,  o
Webex e o  Zoom cortam a saída de áudio no momento em que ocorre esse fenômeno, de
modo que a fala sai fragmentada, dificultando e até impossibilitando sua compreensão.

Para evitar essa falha, é recomendado aos integrantes da reunião o uso de fones de ouvido
com microfones acoplados, entretanto, na sala passiva, não é possível sua utilização, vez que
tanto as  testemunhas quanto o servidor  operador da  videoconferência  necessitam ouvir  a
audiência.  Além disso,  na  Unidade Prisional,  não é  recomendado a  utilização de fones de
ouvidos,  por ser item não indicado de compartilhar.  Outra alternativa para solucionar esse
problema é colocar os alto-falantes o mais afastado possível do microfone e diminuir seu áudio
de saída, de modo que continue audível, mas que não seja tão alto a ponto de permitir seu
retorno pelo microfone. Por fim, é indicado que os integrantes fechem seu áudio enquanto não
estiverem falando para que eventuais ruídos não atrapalhem a audiência.

Outro ponto que necessita ser abordado se refere à internet por pacote de dados comumente
utilizado em aparelhos celulares. As audiências consomem pacotes de dados de modo que
quem estiver se utilizando desse serviço deve ficar atento para que ele não acabe durante a
reunião. Caso isso ocorra, o integrante perderá a conexão e sairá da audiência dificultando seu
retorno, que só ocorrerá mediante acesso alternativo, como por exemplo utilizando de outro
aparelho  com acesso  à  internet,  conectando em uma rede  wireless ou  adquirindo pacote
complementar de dados.

Todos os integrantes da audiência devem manter o recurso de vídeo ativado para que sejam
identificados visualmente. Entretanto, tanto na plataforma Webex quanto na Zoom é possível

349



ingresso alternativo à videoconferência permitindo que o participante acesse a audiência por
meio de chamada telefônica, contudo, essa modalidade permite apenas sua participação com
o  recurso  de  áudio,  sem  o  recurso  de  vídeo,  podendo  surgir  dúvidas  a  respeito  de  sua
identidade. Dessa forma, essa opção poderá ser admitida apenas como último recurso.

Outro  ponto  de  destaque  é  a  dificuldade  dos  indivíduos  em  lidar  com  ferramentas
tecnológicas. Para isso, o servidor operador das videoconferências deve se apresentar como o
facilitador das videoconferências se colocando à disposição de todos participantes para auxiliá-
los  e  instruí-los  no  que  for  necessário.  Para  isso,  o  servidor  deve  ter  conhecimento  das
propriedades  da  plataforma  e  ser  instruído  para  lidar  com  adversidades  e  conseguir
diagnosticar as possíveis falhas. Cabe, ainda, ao servidor operador, mesmo que as partes já
tenham sido devidamente intimadas, entrar em contato com todos os envolvidos próximo à
data  da  audiência  para  verificar  se  há  alguma  dificuldade  estabelecendo  um  canal  de
comunicação para caso o participante não consiga ingressar na reunião.

As  audiências  são  gravadas  e  inseridas  no  Processo  Judicial  Digital  (Projudi)  pelo  servidor
operador. Para anexar a gravação das audiências no Projudi, há um limite de tamanho de 100
MB por arquivo de vídeo. Desse modo, não é indicado que a gravação da audiência seja em
arquivo único, pois 25 minutos de gravação já gera um arquivo com tamanho próximo a esse
limite. Se a gravação tiver mais que 100 MB, o servidor tem que reduzir o tamanho do vídeo
por meio da diminuição de sua qualidade, o que não é desejável para não haver perda de
informação.  Dessa forma,  se as audiências virtuais  permanecerem regra,  é  indicado que o
Tribunal  aumente  o  limite  de  tamanho  dos  anexos,  assim  como  o  Sistema  Eletrônico  de
Execução Unificado (SEEU) permite.

Em relação ao procedimento de oitiva de testemunhas nas audiências virtuais, há necessidade
de instrução das testemunhas e partes e uma atuação atenta dos juízes para garantir que os
participantes da audiência virtual prestem seu testemunho sem que um terceiro o presencie.
Isso seria motivo de invalidade de suas declarações e de prejuízo material grave à instrução de
um processo. Nesse sentido, cabe à Justiça refletir sobre esse ponto e encontrar alternativas
eficazes para que essa falha material não ocorra. A sala passiva é uma alternativa eficiente a
esse problema, mas, no caso de testemunhas e partes que participarem de forma remota, é
necessário que o juiz fique atento a esse detalhe antes do início do depoimento. 

Diante do exposto e considerando que a realização de audiências virtuais tem sido de caráter
excepcional  e  implementadas  recentemente,  observamos  a  importância  da  realização  de
outros  estudos  abordando os  prováveis  prejuízos  da  realização  de  audiências  judiciais  por
videoconferência, sobretudo, porque é possível que o Tribunal continue, mesmo com o fim da
pandemia, realizando-as de forma mista, independente da natureza processual e do caráter
emergencial.  É  preciso,  portanto,  refletir  se  o  distanciamento  entre  juiz  e  partes  afeta  ou
dificulta a formação da convicção jurídica;  se a utilização da máscara durante  a audiência,
embora necessária, atrapalha ou dificulta o julgamento do juiz; e se os ruídos advindos dos
equipamentos digitais podem interferir na compreensão das testemunhas ou das partes diante
de  um  questionamento  do  juiz,  promotor  ou  advogado.  Possível  iniciativa  para  buscar
respostas  a  esses  questionamentos  seria  a  realização  de  pesquisa  amostral  por  meio  de
questionário a participantes de audiências virtuais já realizadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás buscou conter a propagação do vírus SARS-CoV2 no
âmbito de suas dependências, seguindo as orientações dos órgãos internacionais de saúde, por
meio  da  instituição  do  trabalho  remoto,  que  ocorreu  sem  grandes  dificuldades  devido  a
realização,  no  decorrer  da  última década,  de  ações,  programas  e  projetos,  no  sentido de
implementar o processo digital e integrar ferramentas digitais à rotina de trabalho de seus
membros e servidores.

A realização das audiências judiciais por videoconferência foi a medida adotada para suprir a
demanda dos processos que envolviam réus presos e de outros que exigiam urgência. Além
disso, sua realização serviu como experimento para verificar se sua implementação em todos
os outros casos seria  possível.  A realização de audiências por videoconferência se mostrou
viável, entretanto é preciso estar atento para que não haja prejuízos materiais aos envolvidos.
É necessário ainda que seja realizada pesquisa qualitativa entre os envolvidos para que haja um
levantamento de dados a respeito de pontos a serem melhorados.

Ainda vivemos o avanço de contaminação do novo Coronavírus, de modo que o cenário futuro
é incerto. Portanto, retomar uma rotina nos moldes da anterior à pandemia se torna cada vez
mais improvável, de modo que há um plano de retorno das atividades presenciais da Justiça
goiana em que a nova rotina de trabalho estará cada vez mais integrada às plataformas digitais
e o  atendimento ao público será preferencialmente à  distância.  Nesse sentido,  é dever  da
Justiça, enquanto promove ações para que as atividades jurisdicionais sejam mantidas e até
mesmo aprimoradas,  refletir sobre as implicações da  realização de audiências  judiciais  por
videoconferência.
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RESUMO 

Considerados “coisa” durante toda a história do ordenamento jurídico brasileiro, os animais, em 
âmbito civil, são posse do ser humano e tal pensamento é consagrado nas doutrinas e na lei. 
Entretanto, o trabalho, fruto de uma recente iniciação científica, identifica mudanças 
progressivas no campo do direito civil, constitucional e ambiental com projetos de lei, 
jurisprudências e exemplos normativos internacionais que colocam os animais como seres 
sencientes, dignos de posse responsável e não apenas como propriedade ou mercadoria. Logo, 
o objetivo do artigo é analisar sob o olhar da teoria da posse e da responsabilidade civil, a 
legislação e efetivação da posse responsável de seres sencientes. Para a execução do trabalho 
foi adotada a pesquisa qualitativa voltada à revisão bibliográfica de doutrinas, periódicos e 
livros. Além disso, outro método foi a pesquisa documental de legislação e jurisprudências do 
século XX e XXI, dignas de tratamento analítico na presente iniciação científica, visto que são 
apresentadas sob à luz de duas perspectivas: a visão jurídica antropocêntrica e a visão 
progressista que entende os animais como seres dignos de direitos. Espera-se identificar os 
obstáculos para o reconhecimento total dos animais como seres sencientes e dignos de posse 
responsável. Ademais, busca-se diminuir a visão antropocêntrica presente no direito em relação 
aos seres não humanos, apresentando uma perspectiva crítica e progressista de que não há a 
posse e o possuidor na relação entre seres humanos e animais, e sim uma sinergia que regula o 
meio ambiente, que deveria ser reconhecido juridicamente e socialmente, como nossa maior 
propriedade.  

PALAVRAS-CHAVE: Direito dos animais. Coisa. Posse. Responsabilidade 

 

INTRODUÇÃO 

Os animais ao longo da história foram vistos como figuras divinas, instrumento de trabalho, 
fonte de alimentação, ornamentação e recreação para os seres humanos. O “uso” dos animais 
sempre foi considerado um direito do homem sobre as demais espécies e esse processo 
antropocêntrico influenciou a visão jurídica sobre os não-humanos. Coisificados, os animais 
durante séculos não eram nem mesmo tema relevante para a normatização, pois pertenciam a 
proprietários que exerciam seu direito de posse indiscriminadamente, independentemente da 
existência de sofrimento animal ou não.  

A perspectiva capitalista/antropocêntrica sobre os animais só sofre críticas efetivas, no que 
tange à garantia dos direitos dos animais, no século XX, quando parte da humanidade reconhece 
que os “bens” presentes na natureza não são todos renováveis e que o ser humano não está a 
alheio à sinergia existente dentro do ecossistema. Logo, o presente artigo busca analisar esse 
processo de transformação da perspectiva em torno dos animais sob à luz do direito civil, direito 
constitucional e direito ambiental, apontando as possibilidades de bem-estar animal mediante 
a mudança de status dos animais de “coisa” para seres sencientes e como isso reflete no 
instituto da “posse responsável”. A fim de elucidar o tema, o artigo é dividido em tópicos que 
tratam especificadamente de cada vertente decorrente da natureza jurídica dos animais, 
expondo até mesmo as contradições dentro da própria legislação sobre os não-humanos. Em 
relação à abordagem do trabalho, adotou-se metodologicamente a pesquisa qualitativa tendo 
seus procedimentos voltados à revisão bibliográfica de doutrinas, periódicos e livros com a 
temática do direito animal, direito civil e direito ambiental. Além disso, outro método utilizado 
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foi a pesquisa documental de legislação e jurisprudências do século XX e XXI dignas de 
tratamento analítico no presente trabalho, visto que são apresentadas sob à luz de duas 
perspectivas: a visão jurídica antropocêntrica e a visão progressista que entende os animais 
como seres dignos de direitos. 

 
A POSSE E A SUA HISTÓRIA 

Para a melhor compreensão acerca da classificação dos animais como “coisa” passível de posse 
no meio jurídico, em especial no direito civil, é fundamental o entendimento do direito das 
coisas e como se deu o processo histórico para a percepção vigente de posse do Código Civil de 
2002. Em primeiro momento, é válido ressaltar que a concepção de coisa é polêmica pois 
envolve a conceituação de “bem,” mas segundo Silvio Rodrigues (2003), citado por Tartuce 
(2018, p.193), coisa é tudo que existe objetivamente, com exclusão do homem e os bens são 
coisas que, por serem úteis e raras, são suscetíveis de apropriação e contêm valor econômico. 
Para haver segurança jurídica em torno tanto de bens quanto das coisas, estabeleceu-se na Lei 
n° 10406/2002, do artigo 1196 ao 1510, o Direito das Coisas que é “o ramo do Direito Civil que 
tem como conteúdo relações jurídicas estabelecidas entre pessoas e coisas determinadas ou 
determináveis” (TARTUCE, 2018, p. 862). 

Além de pertencer ao instituto do Direito das Coisas, os animais, em virtude da percepção como 
coisa/bem, podem ser objeto dos dois grupos de direito subjetivo patrimonial: os direitos reais, 
que tratam juridicamente sobre a apropriação de bens e os direitos obrigacionais, baseados em 
relações jurídicas de cooperação entre pessoas determinadas por meio de prestações de dar, 
fazer ou não fazer (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p.34). Assim, a visão jurídica em torno dos 
animais pela perspectiva dos direitos reais é oposta ao conteúdo dos Direitos de Personalidade 
que reconhecem os sujeitos de direito, dispondo apenas de uma característica em comum que 
é o absolutismo. Neste ponto, é indispensável apontar que até mesmo essa característica em 
comum, só favorece o antropocentrismo jurídico do direito civil pois o absolutismo nos direitos 
reais sujeita a coisa, no caso os animais, imediatamente ao poder do seu titular, os humanos 
(FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 37). 

Todavia, enquanto os direitos reais inserem-se entre os direitos subjetivos 
patrimoniais, os direitos de personalidade denotam caráter existencial e 
extrapatrimonial, por não serem aferíveis pecuniariamente, eis que 
acautelam o ser humano em seus aspectos existenciais e essenciais. Trata-se 
de direitos subjetivos cujo objeto são os bens fundamentais da 
personalidade: as características físicas, morais e psíquicas de cada pessoa 
humana, em sua inerente dignidade. (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 36) 

 

Em decorrência desse caráter híbrido de poderem ser objeto tanto dos direitos reais quanto dos 
direitos obrigacionais, os animais também são objeto de posse. A fim de elucidar o conceito de 
posse, é vital a apresentação das teorias principais sobre este instituo jurídico: a teoria subjetiva 
de Savigny, e a teoria simplificada da posse de Ihering. Para Savigny, a posse seria o poder que 
a pessoa tem de dispor materialmente de uma coisa (corpus) e a intenção de tê-la para si 
(animus), assim, a vontade volitiva de possuir é essencial para constituir posse e ser possuidor 
(FARIAS; ROSENVALD, 2017, p.59). Enquanto para Ihering (2004, p.8), “a posse é o poder de fato 
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e a propriedade, o poder de direito sobre a coisa”, de modo que não depende do animus para 
ser possuidor.  

As duas teorias mencionadas foram imprescindíveis para o desenvolvimento do Direito Privado 
ao redor do mundo. Regadas pelo antropocentrismo em que a autonomia da vontade dos seres 
humanos é hegemônica em relação aos não-humanos, as teorias refletem no Código Civil de 
1916, em especial no artigo 47: “são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de 
remoção por força alheia”. Ademais, as teorias da posse, sobretudo a de Ihering, continuam 
muito presentes no Código Civil de 2002, que conta com um irrisório avanço em seu artigo 82: 
“são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem 
alteração da substância ou da destinação econômico-social”. Ainda é possível notar esse mesmo 
entendimento de animais enquanto coisa em outros dispositivos como o 936, 1313, 1397, entre 
outros do mesmo código. Dentre esses artigos, é importante mencionar o artigo 1446: “os 
animais da mesma espécie, comprados para substituir os mortos, ficam sub-rogados no penhor” 
em que se entende que os animais ainda são passíveis de substituição como qualquer outro bem 
fungível (LOURENÇO, 2016, p. 11). Em relação a isso, é evidente que a aplicação da norma segue 
à risca o que consta no Código Civil, no sentido de compreender os animais como seres 
“semoventes” e substituíveis, visto que há algumas sentenças em que a indenização por morte 
de algum animal doméstico comprado não engloba danos morais, apenas danos materiais:   

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSIGNAÇÃO 
DE ANIMAIS PARA VENDA. HIPÓTESE EM QUE CONSTATADO POR MÉDICO 
VETERINÁRIO ESTADO DE DESNUTRIÇÃO EM QUE SE ENCONTRAVAM OS 
ANIMAIS CONSIGNADOS, CULMINANDO COM A MORTE DOS MESMOS. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANOS MORAIS 
AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 
71001288216, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 
Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em 16/05/2007) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71001288216 RS, Relator: Clovis Moacyr Mattana 
Ramos, Data de Julgamento: 16/05/2007, Segunda Turma Recursal Cível, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/05/2007) 

Sentenças assim são comuns no nosso ordenamento jurídico. Entretanto, é mister expor neste 
trabalho que a teoria sociológica sobre a posse tem influenciado a própria legislação brasileira, 
sobretudo a Constituição Federal de 1988, e tem promovido diferentes entendimentos 
jurisprudenciais na questão dos direitos dos animais. A teoria sociológica desenvolvida por 
Raymond Saleilles, Silvio Perozzi e Antonio Hernandez Gil, considera a função social da posse 
que segundo Figueira Jr (2003), citado por Tartuce (2018, p.876), é a teoria que coloca por 
terra as teorias objetiva e subjetiva de Ihering e Savigny, e dá novo sentido ao conceito de 
posse ao considerar ela como exteriorização da propriedade, sendo esta sua verdadeira 
função social. Logo, uma das maiores influências dessa teoria na Constituição Federal de 1988 
está no reconhecimento dos animais como seres sencientes no artigo 225, §1º, inciso VII ao 
considerar vital para todo o corpo social, a proteção da fauna e a flora “vedadas, na forma da 
lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade”.  

O dispositivo constitucional é importante, mas não é absoluto. Nem todos os animais têm 
direito à proteção mencionada no artigo 225. No § 7º do mesmo artigo, há a Emenda 
Constitucional n°96 de 2017 que relativiza a crueldade ao não considerar cruéis as práticas 
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desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, como o rodeio e 
vaquejada. Enquanto a tortura e a vida são relativizadas para os animais, os seres humanos 
possuem os chamados direitos fundamentais, entre os quais está certamente o direito à vida, 
caracterizados pelo fato de serem universais (BOBBIO, 2004, p. 79).   

ANIMAIS COMO SERES SENCIENTES 
 
Ainda levando em consideração a classificação constitucional dos animais como seres 
sencientes, o presente tópico procura assimilar os reflexos do artigo 225 da CF no âmbito civil, 
entendendo a influência das teorias e experiências internacionais em torno do direito dos 
animais no nosso ordenamento jurídico e apresentando o que já há de progresso no Brasil em 
relação ao tema. 

Inicialmente, é vital a compreensão de que o debate acerca da igualdade ética entre não-
humanos e humanos não se restringe à contemporaneidade. Já na Grécia Antiga, os homens já 
questionavam a natureza e essência das coisas, e por meio da análise empírica do mundo, o 
antropocentrismo surge dentro da filosofia clássica: 

Se a diferença de poder de raciocínio existente entre os seres humanos é 
suficiente para tomar alguns deles senhores e outros sua propriedade, 
Arístóteles deve ter considerado que o direito de os seres humanos 
dominarem os animais era demasiado óbvio para lhe dispensar grande 
argumentação. A natureza, defendia ele, é essencialmente uma hierarquia na 
qual os que têm menor capacidade de raciocínio existem para servir aqueles 
que a possuem em maior grau. (SINGER, 1989, p. 146) 

 

 No século XVIII, Jeremy Bentham, um dos maiores filósofos do utilitarismo, já questionava a 
“coisificação” dos animais em “A Introdução aos Princípios da Moral e Legislação”, citado por 
Peter Singer (1989, p. 24), e entendia que “a capacidade de sofrimento e alegria é, no entanto, 
não apenas necessária mas também suficiente para que possamos afirmar que um ser tem 
interesses - a um nível mínimo absoluto, o interesse de não sofrer”. Tal visão já era uma oposição 
ao pensamento antropocêntrico que existia desde o período renascentista e é a partir dela que 
a teoria do biocentrismo é desenvolvida. Segundo Almeida (2009, p. 649) “o biocentrismo 
defende o valor intrínseco dos outros seres vivos, independentemente do seu interesse para a 
espécie humana. A este nível, a preservação da natureza revela-se fundamental para o 
florescimento dos seres vivos das diferentes espécies”. Além do biocentrismo, Almeida ainda 
expõe a teoria do ecocentrismo que constitui na defesa do valor não instrumental dos 
ecossistemas, e da própria ecosfera, cujo equilíbrio deve ser levado mais em consideração do 
que a necessidade de florescimento individual de cada ser vivo (2009, p. 649). 

Essas teorias foram indubitavelmente importantes para a luta dos direitos animais, mas não 
foram tão eficazes pois os seres humanos ainda são revestidos do antropocentrismo que não 
compactua com a ideia de ser semelhante aos não-humanos e de ambos serem sujeitos de 
direito. Todavia, esse sentimento de não pertencimento à natureza e supremacia sobre os 
outros seres vivos sofreram forte questionamento no século XIX com um grande marco das 
ciências biológicas, “A Origem das Espécies” de Charles Darwin, que promoveu debates mesmo 
no mundo jurídico (LEVAI, 2004).  A obra foi polêmica o suficiente para promover uma reflexão 
sobre o tratamento e a condição dados aos animais, e as primeiras legislações começaram a ser 
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criadas para tratar especialmente dos maus-tratos, porém, nunca reconhecendo os animais 
como sujeitos de direito. 

O Decreto Federal nº. 24.645/1934 assinado pelo então presidente Getúlio Vargas não foi a 
primeira norma jurídica brasileira a tratar dos direitos dos animais, mas foi um ato normativo de 
grande relevância no que tange o combate aos maus-tratos e na quebra do absolutismo dos 
direitos reais sobre a coisa (o animal), no sentido de que o decreto reconhece em seu artigo 1° 
que todos os animais existentes no país são tutelados pelo Estado e de que independente da 
posse legítima ou não dos animais, qualquer pessoa que cometesse maus-tratos incorreria nas 
sanções determinadas no artigo 2°. Além desse marco, há a edição notória da Declaração 
Universal dos Direitos do Animal em 1978 pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura) que consagra que todos os animais nascem iguais diante da vida 
e têm o mesmo direito à existência. Fora esses direitos, um importante dispositivo da declaração 
é o artigo 10° que dispõe que nenhum animal deve ser explorado para o divertimento do homem 
e ainda fala em dignidade do animal. Logo, já a datar desta declaração, há um entendimento 
internacional dos animais como sujeito de direito, conquanto, por mais que diversos países 
tenham subscrito tal declaração, dentre eles o Brasil, não ocorreram mudanças no século XX nas 
legislações destes países para consagrar os animais como sujeito de direito. 

No Brasil, como já dito em tópico anterior, a Constituição de 1988 por mais que não tenha 
reconhecido os animais como seres dotados de personalidade e sim como seres sencientes 
(capazes de ter sensações e sentimentos conscientemente), ela ainda instigou a proteção dos 
animais a nível ecológico. Laerte Levai (2004), citado por Gilberto Fachetti Silvestre, Isabela Lyrio 
Lorenzoni e Davi Amaral Hibner (2017, p. 62), entende que esse marco constitucional ainda 
serviu de inspiração para as Constituições Estaduais constarem o dispositivo em seu texto e 
ainda influenciou a redação do artigo 32 da Lei de Crime Ambientais (Lei n° 9605/98) que traz 
crueldade contra animais como infração penal. No que concerne ao Direito Privado, essa onda 
de mudanças ainda não foi efetivada, porque dentre todas temáticas possíveis de serem 
debatidas no campo legislativo, a propriedade e a posse são sempre polêmicas visto que “a 
proteção possessória aparece como um complemento indispensável da propriedade” (IHERING, 
2004, p. 24). E para promover essa proteção, o Estado não busca retirar o status de coisa dos 
não-humanos a fim de garantir a exploração econômica dessa propriedade (os animais). 

Logo, no que diz respeito aos animais como coisa no Direito Civil, a transformação desse status 
para o de sujeito de direitos é complicada. Não se pode esquecer das raízes capitalistas do 
Estado brasileiro, que contém forte influência no Poder Legislativo através da bancada ruralista 
que tem uma agenda pautada na defesa da propriedade rural e no agronegócio. Mesmo que 
ultraliberais defendam a ausência do Estado na economia, é válido ressaltar que no Brasil, o 
Estado sempre se comprometeu a defender a propriedade e a ordem econômica. Eros Grau 
(2010, p.27) afirma que a estatização da economia ocorre em prol da modernização do próprio 
Estado, na medida em que nunca foi uma tentativa de coletivização, ela é justamente o 
contrário, essa estatização busca a acumulação no exercício do Estado, voltada para a ação de 
promover e renovar o capitalismo. No entanto, é essencial o entendimento de que os 
movimentos em prol da causa animal têm tomado cada vez mais visibilidade, assim: 

O elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, com 
a mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos 
interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos 
mesmos, das transformações técnicas, etc. Direitos que foram declarados 
absolutos no final do século XVIII, como a propriedade sacre et inviolable, 
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foram submetidos a radicais limitações nas declarações contemporâneas; 
direitos que as declarações do século XVIII nem sequer mencionavam, como 
os direitos sociais, são agora proclamados com grande ostentação nas 
recentes declarações. Não é difícil prever que, no futuro, poderão emergir 
novas pretensões que no momento nem sequer podemos imaginar, como o 
direito a não portar armas contra a própria vontade, ou o direito de respeitar 
a vida também dos animais e não só dos homens. O que prova que não 
existem direitos fundamentais por natureza. O que parece fundamental 
numa época histórica e numa determinada civilização não é fundamental em 
outras épocas e em outras culturas. (BOBBIO, 2004, p. 13) 

 

Logo, o reconhecimento dos animais como seres semoventes pela Constituição Federal de 1988 
é um grande primeiro passo para o difícil caminho de mudança do status dos animais no campo 
do Direito Privado. A sociedade interessada nesse processo e seus representantes no legislativo 
não estão inertes. O próximo tópico tratará das possibilidades dos novos projetos de lei, 
emendas constitucionais e jurisprudências da contemporaneidade que dispõem sobre os 
direitos dos animais, além de suas respectivas consequências. 

POSSE RESPONSÁVEL 

As pretensões jurídicas datadas na década de 1990 visavam apenas um controle dos casos de 
doenças que possuíam os animais como causadores ou hospedeiros, e isso era reflexo das 
relações interpessoais entre humanos e não-humanos. Havia políticas focadas no problema da 
superpopulação de animais abandonados, em maioria cães e gatos. Essas políticas se pautavam 
na apreensão e assassinato dos animais de rua pelas chamadas “carrocinhas”, veículos que ao 
avançarem pelas cidades faziam a captura e levavam os animais aprisionados para algum Centro 
de Controle de Zoonoses (CNZ) mais próximo, no local praticavam a eutanásia após determinado 
prazo de espera para resgate de um possível dono. A permissividade dessa política era 
normatizada por leis municipais ou estaduais, demonstrando uma delegação federal na 
regulamentação da vida e de cuidados dos seres não-humanos.  Levantamentos de documentos 
do CNZ de São Paulo indicaram que eram mortos em média 80 cachorros por dia apenas na 
capital. Um extermínio que nunca apresentou resultados satisfatórios no combate de zoonoses 
pois nem a triagem dos animais eram feitas, acarretando a interação de doentes com sadios. Ou 
seja, um despreparo absurdo quanto aos procedimentos médico veterinários além dos 
inúmeros relatos de maus tratos acometidos pelos próprios funcionários (CNZ).  
     A partir do 8º Relatório do Comitê de Especialistas em Raiva da OMS publicado pela própria 
Organização Mundial de Saúde em 1992, iniciaram-se novas abordagens para o problema que 
acercavam os animais de rua. Tal relatório trouxe alternativas mais progressistas e humanizadas, 
como mapeamento pelo Estado sobre as quantidades e situações dos animais não-humanos, 
programas de castração e vacinação, fiscalização ativa no comercio de animais, incentivos e 
propagação da necessidade da existência da posse responsável e tudo isso seria pleiteado 
através de legislações especificas.  
A Primeira Reunião Latino-Americana de Especialistas em Posse Responsável de Animais de 
Companhia e Controle de Populações Caninas declarou a posse responsável ser:   

 
É a condição na qual o guardião de um animal de companhia aceita e se 
compromete a assumir uma série de deveres centrados no atendimento das 
necessidades físicas, psicológicas e ambientais de seu animal, assim como 
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prevenir os riscos (potencial de agressão, transmissão de doenças ou danos a 
terceiros) que seu animal possa causar à comunidade ou ao ambiente, como 
interpretado pela legislação vigente. (SOUZA M.F.A.; 2006, p. 67) 
  

  

Na norma brasileira não há a conceituação definitiva e tipificada do que é de fato a posse 
responsável, uma vez que ainda é demasiadamente razoável o poder do Direito Ambiental, o 
que permite que os animais, especialmente os de companhia, fiquem estritos aos ditames do 
Direito Civil. Compete ao âmbito civil determinar as práticas que proporcionariam uma relação 
atilada entre humanos e não-humanos, sendo elas amparadas pelas recomendações 
veterinárias, que designam aos donos assegurar a saúde física do animal por meio de medidas 
preventivas e corretivas, dignidade e respeito à integridade psicológica por meio de posse sem 
quaisquer métodos de tortura e violência.  

No entanto, é imprescindível compreender a realidade em que os animais vivem. As lutas pelos 
direitos dos animais estão em constantes evoluções e ainda muito pouco conhecidas pela 
população e isso reflete nos índices como denuncia a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal 
de São Paulo que apontaram terem recebidos 25 casos por dia em 2018 de maus tratos. Desse 
modo é preciso haver detalhamento nas legislações e aparatos de fiscalização sobre essas 
posses, não bastando normas rasas. Não cabe somente atualização nas leis, também cabem 
convênios publico-privados em parcerias para castrações e demais exigências veterinárias, 
criando subsídios aos mais carentes. É inescusável salientar o superficial entendimento popular 
acerca dos corretos manejos a serem administrados nos animais, em parte pelo afastamento 
vivente entre os profissionais veterinários e a maioria dos proprietários de animais, até por 
motivos econômicos, e, em parte pelo escasso discernimento a respeito dos direitos 
normatizados dos seres não humanos. Essa ignorância faz com que milhares de pessoas nem 
mesmo saibam que possuem direitos e deveres sobre os animais que “semipossuidos”, algo 
apontado em uma pesquisa feita pela UNESP em 2017 (PEDRASSANI; KARVAT, 2017, p. 57).  
Uma realidade a ser elucidada é sobre a posse não definitiva ou sazonal que muitos indivíduos 
praticam com seus animais. Toukhsati, Bennett e Coleman (2007) apontam o conceito de 
“semiposse”, situação na qual os animais convivem parcialmente na casa dos donos e 
parcialmente na rua de forma livre e sem vigilância, repercutindo nas altas taxas de população 
animais de rua porque há um descontrole de natalidade geralmente, uma circulação de doenças 
e descuido dos comportamentos desses animais que podem gerar transtornos variados. Para 
Ingold (2002), essa semiposse provém de uma condição oscilante de domesticação ao não haver 
plena execução do processo de propriedade sobre o se não-humano, ou seja, há um 
semicontrole não responsável sobre o animal. Esse problema elucida a falta de 
comprometimento da parte do guardião e inexistente conexão emocional com o outro ser 
sencientes. 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL DE POSSUIDOR RESPONSÁVEL 
 
Conforme Tartuce (2018, pág. 466) “A responsabilidade civil surge em face do descumprimento 
obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar 
determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida.” O Código Civil de 
2002 acentua o conceito nos artigos 186 e 187, frisando serem, o ato ilícito e abuso de direito, 
fundamentos. O primeiro se caracteriza por ser uma atividade que destoa da legalidade e 
acomete um terceiro e, portanto, passível de reparação de danos. É um evento gerador de 
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resultantes jurídicas indesejadas pelo agente. Já o segundo abrange uma essência maior pois 
existe uma conexão com um fim social, uma eticidade, boa-fé objetiva e fim econômico. No 
Direito das Coisas consta o compromisso dos direitos sociais e coletivos na propriedade, objeto 
do direito privado, mas é preciso elencar os limites da exploração da propriedade, exemplo o 
direito de vizinhança. No Direito Ambiental, existe uma soma de outros entraves que 
inviabilizam o uso pleno dos direitos que a propriedade propicia, visto que além dos intentos 
sociais e econômicos ainda se sobressaem os objetivos de preservação dos elementos 
amparados pelas normas ambientais, inclusive os animais.  

 

A lei, ao fixar os contornos do conceito de propriedade, determina algumas 
limitações no interesse da coletividade. Na defesa do interesse público há 
restrições relacionadas com a segurança e a defesa nacional, com a 
economia, com a higiene e saúde pública, com o interesse urbanístico, com a 
cultura nacional e o patrimônio cultural e artístico. Existem também outras 
restrições, em defesa do interesse particular, previstas no Código Civil. 
(TARTUCE, 2018, p.468) 

 

Quanto à indenização do dano, tem-se uma separação de abordagens teóricas. A teoria da 
Responsabilidade civil subjetiva aponta ser preciso a comprovação da culpa ou dolo com o 
intuito de haver a restituição do prejuízo. O artigo 186 do Código Civil se estrutura nessa teoria 
da culpa. A segunda teoria é da Responsabilidade civil objetiva, a qual manifesta focar da 
existência do dano em si e no nexo de causalidade, ou seja, o dano deve ser indenizado 
independentemente da oneração da culpa, há uma relação com a teoria do risco. Carlos Roberto 
Gonçalves disserta “toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de dano para 
terceiros. E deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa.” 

O artigo 1527 do Código Civil indica as onerosidades da posse responsável ao catalogar o dever 
do dono de guiar os comportamentos do animal a fim de evitar quaisquer mínimas 
possibilidades de avaria a outrem. Na hipótese do ser não-humano de prejudicar terceiro, recai 
sobre o dono a responsabilidade civil mesmo quando o animal estiver sob guarda de preposto 
(artigo 1521, III, Código Civil). Em um processo como resposta ao hipotético caso, caberia a 
vítima apenas demonstrar os indícios do dano pelo animal e sua relação com o dono sem 
precisar comprovar a culpa do possuidor do animal. Incumbe ao réu atestar inocência.  
Interessantes processos acontecem hodiernamente quanto a responsabilidade civil em 
convergência a posse de animais, a maioria se apresenta no cenário de acidentes de automóveis. 
Exemplo o recente acordão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Apelação Cível nº 
1001780-52.2017.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga em que o relator condenou a 
concessionária da via em que acorreu o acidente de um motociclista em razão do aparecimento 
de um cavalo na estrada, por ser responsável civil pelo transtorno ao não assistir de forma 
eficiente tal via. O réu tentou apelação ao declarar excludente de culpa e apontar ser de 
responsabilidade do dono efetivo do animal a culpa nos termos do artigo 936 e artigo 1297, § 
3º, do Código Civil. Contudo, a condenação fora efetivada e fundamentada pelo artigo 37 da 
Constituição Federal e nos autos há a indicação, baseada em uma jurisprudência de 2014, de 
regresso por parte da concessionaria ao guardião do animal. 

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
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ATROPELAMENTO DE ANIMAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "As pessoas jurídicas de direito 
privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - 
respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros" (AgRg no AREsp 
16.465/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 
julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO. ACIDENTE. 
RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 669.840/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 03/03/2016). 
 

LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS 
 
A lei nº 121 de 1999 traz alguns regimentos sobre a posse responsável, como: obrigação anual 
de vacinação contra algumas zoonoses, detalhamentos para o melhor controle e adestramento 
de animais com características comportamentais mais instáveis ou perigosas objetivando a 
melhor interação social entre o animal e a sociedade, reforçamento do dever de 
responsabilidade civil e penal do guardião perante qualquer ato danoso que seu animal exerça, 
a obrigação de avaliações veterinárias no que concerne à saúde física e psicológica do animal e 
a vedação de veiculação de anúncios de amplo aspecto que possuam função de exacerbar a 
ferocidade de cães. Tal projeto assume uma postura mais comedida na questão relacionamento 
entre possuidores e animais e restringe a ideia de posse responsável apenas aos animais 
domésticos. É um projeto que mesmo almejando avanços na questão animal, ainda assim 
preserva certos conservadorismos ao não se abster em abranger todos os animais descritos 
como de companhia, exemplo cavalos, bois, aves e porcos, os quais se encontram a mercê do 
agronegócio colérico.  
Em 2017, houve o a promulgação da Emenda Constitucional n° 96, texto no qual se permitia as 
atividades de vaquejada e rodeio no Brasil. A emenda trouxe um novo parágrafo ao artigo 225 
da Constituição Federal, estipulando não serem cruéis as manifestações culturais previstas no 
parágrafo primeiro quando executadas em um contexto considerado patrimônio cultural. Sendo 
assim, mais uma vez o país negligenciou animais de companhia de grande porte ao louvar como 
cultura essas práticas tão bárbaras em seres plenamente incapazes de consentir. Os animais 
explorados em vaquejadas e rodeios passam por altíssimos níveis de estresse, o lesando 
psicologicamente e, principalmente, o lesionando fisicamente. Para muitos ativistas e médicos 
veterinários a permissividade absoluta dessas atividades fere profundamente os direitos dos 
animais, os colocam na posição de meros objetos disponíveis para qualquer divertimento 
humano ou função econômica sem a valorização do bem-estar e dignidade animal. O Estado se 
posiciona, a partir de medidas como essa, condescendente com os maus tratos sofridos pelos 
animais de “fazenda”. Esse pacto entre a pecuária e o estado precisa de normas assim para a 
legitimação dos abusos acometidos por aqueles que deveriam ser guardiões e protetores de 
seres extremamente subjugados e em posição de tamanha vulnerabilidade e vulneração, como 
aponta Schramm (2006, p. 180) ao definir “parece correto distinguir a mera vulnerabilidade da 
efetiva “vulneração”, vendo a primeira como potencialidade e a segunda como situação de 
fato”.  
No mesmo ano, por portaria presidencial, há a sansão da Lei n°13.426 sobre a política de 
esterilização nacional planejando um controle de natalidade de animais abandonados e em 
situações de risco físico. A lei indica que todos os municípios devem mapear as concentrações 
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dos animais de ruas e domiciliados em bairros mais carentes para elencar uma lista de 
prioridades na execução dessas castrações subsidiadas pelo governo. A lei ainda aponta a 
responsabilidade público administrativa na propagação de campanhas de conscientização da 
importância da guarda responsável e os direitos e deveres que estão vinculados a tal posse. A 
Lei 13.426 foi considerada vitória na causa animal em virtude da contemplação de cirurgias de 
castração ofertadas pelo governo em prol da diminuição das taxas de natalidade e doenças. 
Todavia é crucial apontar a falta de efetividade dessa lei nos milhares de municípios espalhados 
pelo país, são muitos poucos municípios que avançaram com projetos de esterilização massiva, 
convalidando o descaso e descompromisso com as causas animais e, até mesmo, uma ignorância 
sobre as vantagens a longo prazo desse investimento previsto pela norma (BRASIL, 2017). 
Estão em tramitação algumas propostas, tal como o Projeto de Lei do Senado (PLS) 470/2018 do 
que aventa aumentar a pena prevista na Lei de Crimes Ambientais 9.605/1998 de três meses a 
um ano para um a quatro anos de detenção quando condenado por maus tratos a animais. Outra 
proposição é o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 134/2018, o qual tipifica a zoofilia sem a 
necessidade do agravante de morte ao animal e prevê acréscimo na pena para um a quatro anos 
de prisão. Também há a PLS 396/2015 que versa sobre a reincidência nos crimes, seria um 
agravante ao crime de maus tratos aos animais refletindo na ampliação de um sexto a um terço 
a pena. A última PLS a ser analisada é a 358/2018, essa PLS almeja proibir o câmbio de animais 
em ambientes públicos que podem os deixar a mercê de insalubridades, doenças, e torturas 
físicas e psicológicas (BRASIL, 2019). Todos esses projetos se demonstram válidos na causa 
animal por forçar a adequação urgente de pessoas em padrões comportamentais que respeitem 
a dignidade dos seres não humanos, no entanto, fica obvio que um punitivismo sem a base não 
indicara resultados satisfatórios, é imprescindível o livre acesso à informação sobre essas leis e 
as razões que pautam cada avanço na luta pelos direitos dos animais.    
O Projeto de Lei do Senado n°542/2018 visa estabelecer normas que auxiliem e possibilitem a 
compartilha de guarda dos animais de companhia após a dissolução matrimonial ou de união 
estável. A PLS ainda identifica ser de competência da Vara de família a capacidade de decisão 
sobre a custódia dos animais. A proposta aponta “Na dissolução do casamento ou da união 
estável sem que haja entre as partes acordo, o juiz de família determinará o compartilhamento 
da custódia e das despesas de manutenção do animal de forma equilibrada entre as partes”. 
Muitas famílias estão se constituindo com a presença de animais como entes integrantes e 
passíveis de afeto profundo. Esse é um novo fenômeno capaz de modificar toda uma 
jurisprudência arraigada nos conceitos de animais como meros bens.  
Esse novo comportamento começou a forçar o ordenamento e os próprios agentes do direito a 
se encaixarem nos novos parâmetros e se renovarem no âmbito do Direito de família. Em face 
dos recentes processos de divórcio e busca pela regulamentação da guarda do animal 
considerado pelas partes como família, novas alternativas estão sendo utilizadas no respaldo de 
uma solução judicial satisfatória. Além dos pontos já listados como substanciais em uma 
situação de posse responsável, cabe ao magistrado explorar os acórdãos já resolvidos, como 
caso da 3ª Vara da Família de Joinville-SC em quem os divorciados tiveram um acordo mediado 
pela justiça, decidindo que cada um ficaria com a guarda de um cachorro. Foram resolvidas as 
despesas veterinárias e as possíveis visitas aos animais. Tiveram como precedente, a decisão da 
4ª turma do STF, que ao avaliar a realidade representada no dado do IBGE, o qual indica 
existirem mais animais que crianças no Brasil, deixou em aberto a possibilidade de visita a 
animais de estimação após o fim de alguma união ou casamento. Ou seja, não há escapatória 
sobre regulamentação fundamentada em uma visão humanizada e sem especismos nos 
modernos rumos dos direitos que circundam os seres não humanos.  
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CONCLUSÃO 

Somando-se o pleno respeito ao animal, um tratamento digno que lhe permita comida, proteção 
física, lar, vacinas, planejamento familiar do próprio animal e demais ações que aportem tal 
escolha, uma criação sem qualquer tipo de crueldade e posse total formam a resposta final do 
que é ser guardião responsável de um não humano. Agregar um olhar crítico e humanizado aos 
conceitos que subjugam os animais como coisas assim como a posse embasada na 
responsabilidade civil e ambiental podem transformar a realidade de milhões de animais 
brasileiros. E, a longo prazo, solucionar problemas gravíssimos resultados de um descaso 
governamental e social.  

Retirar a ideia da posse responsável do âmbito apenas veterinário e/ou ativista e incluir no 
direito. Englobar nas normas e costumes brasileiros o respeito e o comprometimento com o 
bem-estar físico e psicológico daquele ser absolutamente indefeso e incapaz de pedir socorro 
em um mundo em que nem milhões de humanos têm voz. Extirpar da sociedade esse especismo 
que distancia enormemente os humanos de qualquer outra espécie, há uma urgência na nossa 
identificação como espécies, como seres parte de um ecossistema e não os líderes de um 
sistema. O Direito Ambiental está em pauta não para ser um ente exclusivo de determinados 
direitos jurídicos, mas de todos os direitos. Tudo perpassa pelo meio ambiente, nossa maior 
propriedade.  

  Quanto à normatividade, falta celeridade no aceite de novos projetos ou revisão de normas já 
vigentes. Essa delegação de esferas para esferas obriga os agentes do direito a buscarem 
respostas nas jurisprudências e precedentes de julgados e tribunais pela inexistência de 
materiais doutrinários e legais. Há muito que se discutir, estudar, produzir e agir no meio dos 
direitos dos animais, e para uma mudança positiva a esses seres, falta acima de tudo, que nós 
humanos tenhamos ao menos um terço do amor leal e sem restrições fúteis e preconceitos que 
eles possuem por seres tão perversos como nós.  
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RESUMO  

 

O Direito Processual Penal brasileiro, seguindo uma tendência anglo-saxã, têm adotado a colaboração 
premiada como um dos meios de obtenção de provas. Este instrumento negocial satisfaz exigências 
típicas do Direito Processual Econômico, que em busca de melhores resultados prefere alcançar o 
maior número de integrantes das organizações criminosas beneficiando os investigados/réus 
colaboradores, do que punir com maior severidade poucos integrantes do grupo. A Lei 12.850/2013, 
que trata sobre o tema, prevê um rol de benefícios aplicáveis aos colaboradores; entretanto, surge no 
âmbito jurisprudencial e doutrinário o debate acerca da possibilidade de se negociar e conceder 
benefícios premiais não previstos na supramencionada lei e que concomitantemente não afrontem 
qualquer outra norma jurídica. Por um lado, a Justiça Processual Negocial instila maior liberdade para 
fixar termos “contratuais” mais amplos, desde não contrariem as leis e garantias das partes; já os 
oponentes à tal sistema jurídico negam esta tese baseados, principalmente, nos fundamentos da 
reserva de lei formal e da Teoria da Tripartição dos Poderes, de Montesquieu. Esta pesquisa se funda 
no levantamento de dados colhidos através de artigos e demais obras jurídicas, bem como do estudo 
de julgados dos Tribunais brasileiros acerca do assunto, analisando-os, confrontando-os e indicando 
os posicionamentos que mais se coadunam com o garantismo penal integral. 

Palavras-chave: Colaboração premiada; benefícios extralegais; possibilidade. 

INTRODUÇÃO 
 

Ao surgimento do Estado brasileiro, e consequentemente de um governo soberano, 

sobrevém a necessidade de se distribuir poderes entre seus entes e órgãos. Alguns dos integrantes 

do Poder Público, diante da influência política e jurídica angariada, utilizam suas prerrogativas para 

fins diversos dos definidos pelo próprio Estado.  

Esta prática que se perpetua há mais de três mil anos perverte os fins da sociedade, 

afastando os valores de solidariedade que deveriam guiá-la (Noonan apud Ferreira Filho, 2001, p. 

134). Por se ver os agentes estatais, sob a bandeira da justiça social, enaltecerem seus pérfidos 

desígnios particulares, uma postura egoísta passa  a ser adotada pela sociedade descrente das boas 

intenções do Estado.  

Tentando acompanhar exigências internacionais, bem como visando não perder espaço no 

cenário econômico externo, o Brasil passou a adotar normas relativas à prevenção e combate à 

corrupção no âmbito político, como as leis 12.846/2013, 12.850/2013, dentre outras medidas 

administrativas.  

 

Essas circunstâncias,  aliadas  ao  problema  da  competitividade  entre  as  
empresas, fizeram  emergir  uma  espécie  de  consenso  da  comunidade  
internacional na  urgência  para ações concretas visando o combate efetivo da 
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corrupção, tornando-a um  problema internacional,  dependente  de  cooperação  
entre  Estados  em desenvolvimento  e  Estados desenvolvidos, visto que a 
corrupção atinge ambos, sem discriminação. (RAMINA, 2009, p. 2).  

 

Ao se aprofundar os estudos acerca do combate à corrupção, nota-se que o principal 

obstáculo a ser superado é a dificuldade em se buscar provas. Esta realidade não é exclusivamente 

brasileira, a Itália experimentou estas mesmas dificuldades ao combater a corrupção enraizada no 

seio do Partido Socialista Italiano, da Democracia Cristã e da Máfia Cossa Nostra. 

Segundo Voltaire (2002, p. 304), “Desde que os homens começaram a viver em sociedade 

devem ter percebido que não poucos criminosos escapavam à severidade das leis. Puniam-se os 

crimes públicos: restava estabelecer um freio para os crimes secretos [...].” 

 
[...] A corrupção não é cometida diante de testemunhas; é um crime com vítimas 
difusas, que não atinge uma pessoa específica que tenha interesse em denunciá-lo, 
e as ações compradas são quase sempre as mais ‘limpas’, as mais bem cuidadas. Se 
somarmos isso ao fato de que as leis vigentes dificultam a descoberta e a repressão 
da corrupção, existem razões suficientes para explicar por que as estatísticas 
judiciárias anteriores (assim como as posteriores) revelaram muito pouco sobre o 
sistema de ilegalidade difusa que as investigações de 1992 a 1995 evidenciaram. 
(BARBACETTO; GOMEZ; TRAVAGLIO, 2016, p. 16).   

 

Deste modo, encontrou-se na colaboração premiada um importante meio de obtenção de 

prova; percebeu-se que se era difícil desmontar as organizações criminosas num movimento 

centrífugo, por outro lado, receber informações e provas privilegiadas de integrantes das 

organizações resultam em investigações mais céleres e eficientes. Acerca da colaboração premiada:  

 
A delação premiada exige, além da colaboração para a elucidação de uma infração 
penal, que o agente aponte outros comparsas que, em concurso de pessoas, 
participaram da empreitada criminosa, como uma forma de chamamento de 
corréu. Outras expressões são verificadas na prática para designá-la, tais como 
imputação de corréu, chamamento de cúmplice, pentitismo (alusivo a pentito ou 
arrependido), crown witness (testemunho da coroa) ou, ainda, colaboração 
processual.” (SILVA apud TÁVORA; ALENCAR, 2016, p. 929). 

 
“No fundo, e reduzindo a questão ao essencial, o Estado promete ao réu impunidade ou 

atenuação da sua responsabilidade penal a troco de meios de prova úteis para a investigação da 

organização criminosa a que pertence [...].” (CANOTILHO; BRANDÃO, 2017, p. 146). 

Quanto aos prêmios a serem concedidos aos colaboradores, estes dependerão, além de 

aspetos subjetivos do colaborador1, da qualidade da informação oferecida, não sendo concedidos 

 
1 Art. 4º §1º da Lei 12.850/2013: Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do 
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. 
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sem esta análise. Prevê o artigo 4º da Lei 12.850, 2013 que a colaboração deve ser efetiva e 

voluntária, contribuindo com a investigação e o processo criminal. 

Se alcançados os resultados investigativos predeterminados, dentre os benefícios previstos 

legalmente estão: a) perdão judicial; b) redução em até 2/3 a pena privativa de liberdade; c) 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; d) não oferecimento de 

denúncia.  

Não obstante tais regramentos, surgiram no âmbito processual penal questionamentos 

acerca da possibilidade em se conceder benefícios extralegais aos investigados e réus colaboradores.  

O tema a ser debatido envolve aspectos político-criminais, jurídicos, econômicos, sendo 

necessária uma análise interdisciplinar do assunto. Será tratado, também, os conceitos e 

aplicabilidade dos princípios regentes da atuação do Ministério Público, em especial os princípios da 

obrigatoriedade e da legalidade.  

 

A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PENAIS EXTRALEGAIS E OS LIMITES DO PODER. 

 

Para uma melhor delimitação do assunto de pesquisa, não serão levantados 

questionamentos e argumentos referentes à constitucionalidade das provas obtidas através do 

instituto da Colaboração Premiada, partindo-se do pressuposto de que tais fenômenos sejam 

constitucionais.  Ultrapassada então esta fase,  cabe analisar a possibilidade do Ministério Público 

negociar benefícios penais extralegais. 

Cabe pontuar que estes benefícios ou prêmios concedidos não refletem “uma ideia de 

premiação de comportamentos corretos, lícitos, éticos e elevados.”; pelo contrário, “por sua 

deslealdade e traição para com os demais comparsas, receberá um prêmio, com a redução 

de pena, o perdão judicial ou a substituição por pena restritiva de direitos.” (WEDY, 2016, p. 

217). 

Como dito, o instituto em estudo demonstra a introdução da justiça negocial no âmbito 

penal e processual penal; Nesse sentido: “a colaboração premiada na Lei nº 12.850/2013 é um 

negócio jurídico.” [...]. (DIDIER JÚNIOR; BOMFIM, 2016, p. 33). 

Os institutos jurídicos oriundos da seara civil não são aplicáveis integralmente na seara penal. 

“A característica negocial do ato” não afasta a exigência de que as consequências devem ser 

legalmente permitidas. (DIDIER JÚNIOR; BOMFIM, 2016, p. 33). 

Frise-se: enquanto na seara privada a legalidade é medida pelo que não é proibido; em se 

tratando de direito penal, legal é aquilo que a lei prevê.  
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Em razão da diferença entre as respectivas fontes jurídicas, é inadmissível a proposta de 

acordo de colaboração sem prévia demonstração probatória de materialidade e autoria do delito 

pelo pretenso colaborador; do contrário, legaliza-se a banalização das garantias da presunção de 

inocência e acesso à justiça. Nesse mesmo sentido, ainda que cabível a celebração do acordo de 

colaboração premiada, os benefícios daí resultantes devem estar previstos em lei e não apenas não 

proibidos. 

Mendonça (2013, p. 20) ao tratar da possibilidade de o Ministério Público deixar de oferecer 

denúncia em face de réu colaborador reforça que esta é uma hipótese de exceção ao princípio da 

obrigatoriedade, sendo um caso de “discricionariedade”. Assim, pode-se dizer que a possibilidade de 

negociação e concessão de benefícios penais extralegais configuram igualmente uma exceção à 

obrigatoriedade da ação penal, mas desta vez – se é que se pode assim dizer – a discricionariedade é 

desregrada.  

Tratando das exceções ao princípio da obrigatoriedade, que regra a atuação do Ministério 

Público, Mazzilli (2007, 288) pontua que o “juízo de conveniência e oportunidade” só é exercido pelo 

Ministério Público se expressamente permitido por lei.  E continua: “[...] não se pode olvidar que, em 

alguns casos, é a própria lei que concede alguma margem de discricionariedade para a atuação do 

Ministério Público [...].” 

Por atuar em defesa de interesses públicos, não pode o Ministério Público, sem autorização 

legal, distribuir benesses ao acusados pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública.   

Conforme Almeida e Oliveira Filho (2017, p. 33): Alberto Youssef, Augusto Ribeiro de 

Mendonça Neto, Eduardo Leite, Dalton Avancini, Fernando Baiano, Julio Gerin de Almeida Camargo, 

Mário Goes, Nestor Cerveró, Pedro Barusco, dentre outros condenados no âmbito da Operação Lava 

Jato, receberam benefícios penais superiores aos permitidos em lei, especificamente reduções de 

pena estratosféricas.  

Perceba-se que o doleiro Alberto Youssef já havia celebrado e descumprido acordo de 

delação feito em decorrência do Caso Banestado; persistente, o doleiro continuou se dedicando a 

atividades ilícitas, vindo a ser novamente condenado no âmbito da Operação Lava Jato, desta vez por 

corrupção e lavagem de dinheiro. 

O Ministério Público Federal, ferrenho em defesa da ordem jurídica, firmou novamente 

acordo de colaboração premiada com o doleiro Youssef; ao fixar os benefícios do colaborador, 

extrapolou a lista de benefícios previstos em lei.  
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Conforme Bottino (2016, p. 9): “Firmado em 27.08.2014, o acordo de colaboração premiada 

entre o Ministério Público Federal e Paulo Roberto Costa concede diversos benefícios não previstos 

pela Lei 12.850/2013 [...].”  

Dentre os prêmios negociados, “A permissão de utilização pelas filhas do colaborador, de 

bens que são, declaradamente, produto de crime, durante o tempo em que ele estiver presos em 

regime fechado (cláusula 7ª, h e i e § 3º);” (BOTTINO, 2016, p. 9).  

Observa-se que, contrariamente ao acordado pelo colaborador e o Ministério Público 

Federal, o artigo 91, II, ‘b’ do Código Penal Brasileiro prevê a perda em favor da União do “produto 

do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do 

fato criminoso.”  

Parte dos defensores da possibilidade  de concessão de benefícios extralegais aos 

colaboradores afirmam que tais prêmios, apesar de não previstos taxativamente em lei, não 

ofendem o ordenamento jurídico. Diante dos fatos apresentados acima, este argumento não 

prospera por inanição.  

Ratificando o posicionamento de que o rol dos benefícios aos colaboradores é taxativo, veja-

se a lição dos professores da Universidade de Coimbra:  

 
[...] todos estes benefícios estão rigorosamente subordinados aos ditames do 
princípio da legalidade criminal. Nisto vai implicada a taxatividade do catálogo legal 
dos benefícios que poderão ser atribuídos ao colaborador: vantagens que não se 
encontrem legalmente previstas não podem ser prometidas e concedidas.[...]. 
(CANOTILHO; BRANDÃO, 2017, p. 156). 

 

Acerca dos riscos gerados aos direitos fundamentais, Wedy (2016, p. 224) leciona: 

 
De outra parte, são problemáticas as exigências extra-legais em termos de 
delação/colaboração premiada acerca do impedimento da utilização de recursos e 
habeas corpus pelo delator. Tolher direitos constitucionais para viabilizar a eficácia 
de delações é um expediente ofensivo aos princípios da ampla defesa, do duplo 
grau de jurisdição e, inclusive, do acesso à Justiça, [...].(WEDY, 2016, p. 224). 

 
Outro fator que causa preocupação é a homologação de tais acordos pelo Poder Judiciário; o 

receio de não deferir os acordos homologados, negar o direito negociado pelos delatores e acusados, 

e consequentemente reduzir o número de investigados adeptos à delação, faz com que os Poder 

Judiciário tenha, cada vez mais, homologado acordos em que se prometiam prêmios extralegais aos 

colaboradores. 

Além desta ameaça à função jurisdicional, por dispensar a existência de lei para negociar 

benefícios - em certos casos prometendo benesses contralegem - ofende-se novamente o atributo da 
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independência dos Poderes da República ao inutilizar os papéis legislativos. Este trabalho não propõe 

uma divisão rígida entre tais órgãos; todavia, é preciso fixar limites à atuação estatal. 

 
O início de uma pena criminal, ainda para mais por simples e directa determinação 
do Ministério Público, sem que haja uma sentença judicial que a decrete configura 
uma autêntica aplicação de pena sine judictio e sine judex. Nada que, obviamente, 
se possa aceitar num Estado de direito [...]. (CANOTILHO; BRANDÃO, 2017, p. 159). 

 

Esta teratologia jurídica contraria valores basilares do ordenamento jurídico brasileiro, 

fazendo surgir indagações acerca da impessoalidade do Ministério Público na condução de tais 

processos; a falta de parâmetros de fixação dos benefícios gera tratamento penal diferenciado, mais 

uma vez os agraciados por tamanha criatividade são os investigados por crimes de colarinho branco.  

Por conta própria, parte dos negociantes abandona a discricionariedade dentro dos limites 

legais que possuem, para alçarem, assim como Ícaro, voos mais altos, longe dos muros da legalidade.  

Sobre tal modalidade de acordo, Wedy (2016, p. 224) afirma: “[...] é claramente ilegal, pois viola o 

princípio da legalidade, a introdução de benefícios não previstos na lei, como se tem visto tantas 

vezes, como situações de aplicação de prisão domiciliar, sem previsão legal. “ 

Nos últimos anos, a necessidade em se combater a corrupção fez com que a colaboração 

premiada tomasse grandes proporções; por ser um dos principais instrumentos de obtenção de 

prova, passou a ser bastante discutida tanto na academia, quanto pelos populares em geral, 

dividindo opiniões das mais diversas.  

Não se pode perder de vista que todos estes procedimentos investigativos e as eventuais 

punições aplicadas devem estar respaldados pelo Direito vigente; é inconcebível que, sob o 

argumento de combate a corrupção, se conceda regalias superiores às autorizadas legalmente, 

demonstrando, mais uma vez, que os condenados por crimes de colarinho branco estão acima da lei. 

 

CONCLUSÃO 

 

Assim, por mais que as concessões de benefícios extralegais estejam sendo homologadas, é 

preciso reforçar a sua contrariedade em relação ao ordenamento jurídico processual penal, bem 

como se atentar aos riscos oriundos da apropriação de Poderes quando desprovidos de legitimidade 

democrática.   
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RESUMO  

A conduta de divulgação de informações privilegiadas, mais conhecida por insider trading, fora 
tipificada pela Lei n° 6.385/1976, que atribui a ela três esferas para sua punição: administrativa, 
cível e criminal. A Comissão de Valores Mobiliários garante, então, a fiscalização do mercado e a 
punição administrativa, enquanto o judiciário ampara as esferas cível e criminal. Não obstante, 
nova legislação, Lei n° 13.506/2017, promoveu maior criminalização da conduta por abarcar 
novos sujeitos, ou seja, maior possibilidade da incidência penal. Diante a tal contexto, promover 
o estudo do caso JBS orientado pela legislação tem como objetivo, além de compreender melhor 
o Mercado de Capitais e a conduta insider trading, averiguar se a incidência dos agentes contribui 
para um Mercado de Capitais mais instável e inseguro, à medida que visam um poder punitivo 
desmedido contra os crimes de colarinho branco, tão fomentada pela opinião midiática. A fim 
de sustentar a pesquisa, o referencial teórico é composto por nomes como Viviane Muller Prado, 
Alexandre Assaf Neto, Fernando Acosta, Eros Grau e outros, se pautando pela pesquisa 
bibliográfica e qualitativa e, método indutivo e dialético.  

Palavras-chave: Insider trading; Mercado de Capitais; JBS. 

INTRODUÇÃO 

Com a queda do antigo regime absolutista, pós Revolução Francesa, o Estado como conhecemos 
emergiu. Ocorreu, assim, a transformação do poder real consolidado, consistindo em dois 
pilares: mudança dos monopólios pessoais da tributação e da violência para monopólios 
públicos e a divisão do trabalho (GRAU, 2010). Importante ressaltar que a transformação dos 
monopólios do rei em monopólios públicos se deu apenas em termos formais, uma vez que os 
monopólios serviam e servem apenas a uma classe social. Não obstante, salienta-se que a 
divisão do trabalho é fator determinante para a concretização de uma sociedade de classes, na 
forma que hoje entendemos.  

A legitimação do Estado moderno, cuja burguesia se apropria dos monopólios, é tida pela 
violência, justamente por tal realidade que a Justiça não é tema tratado pelo direito moderno.  

Já na passagem para o século XX, o objetivo do Estado não pode ser entendido absolutamente 
como produção de direito e segurança, como muito se afirmou. A vocação estatal é atuar no 
campo econômico e sempre será, só se muda o modo de garantir tal vocação (GRAU, 2010). No 
surgimento do Estado moderno, o modo e atuação era mais voltado à constituição e à 
preservação do capitalismo, uma vez que este ainda não estava estruturado em alicerces fortes. 
Já no século XX, o modo de atuação é a substituição e compensação do mercado, pois a 
constituição – alicerce essencial –, já está voltada à preservação do modo de produção 
capitalista, permitindo que este seja mantido.  

Mesmo no auge do liberalismo declarado, o Estado era chamado a “intervir” na economia.  

Insisto, neste ponto, em que a ideia de "intervenção" tem como pressuposta 
a concepção da existência de uma cisão entre Estado e sociedade civil. Então, 
ao "intervir", o Estado entraria em campo que não é o seu, campo estranho a 
ele, o da sociedade civil - isto é, o mercado. Essa concepção é, porém, 
equivocada. Família, sociedade civil e Estado são manifestações, que não se 
anulam entre si, manifestações de uma mesma realidade, a realidade do 
homem associando-se a outros homens. (GRAU, 2010, p. 19) 
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Como já dito, a vocação estatal é a atuação na economia, e atuar é intervir. Intervir não implica 
necessariamente em prejudicar, aniquilar ou transformar os costumes burgueses na sociedade 
civil; pelo contrário, intervir é garantir que o capitalismo se mantenha enquanto modo de 
produção dominante.   

Karl Polanyi (2011), em uma das obras mais impactantes do século XX, traz o que mais tarde 
ficou conhecido como o pêndulo latino-americano de Polanyi. Em “A Grande Transformação”, é 
evidenciado um duplo movimento regular e pendular da história do capitalismo: ora tende-se 
aos princípios do liberalismo econômico – defesa do laissez faire permanente –, ora tende-se ao 
protecionismo sistemático social – defesa de todos os elementos ameaçados pelo mercado. 

Tal movimento contraditório importa para a manutenção do capitalismo, uma vez que se o 
pêndulo para do lado do liberalismo, não existiria nada do que conhecemos, justamente pelo 
fato dos fundamentos capitalistas serem altamente nocivos à humanidade e ao planeta. Caso o 
pêndulo parasse no lado do protecionismo, não seria possível o desenvolvimento do 
capitalismo, havendo grandes riscos de rompimento com o modo de produção. Por estas razões, 
se faz essencial que a contradição estatal se opere – regulamentação, desregulamentação; 
liberalismo, protecionismo –, a fim de que o capitalismo, que tende à autodestruição, não a 
alcance, e, consoante a isso, tenha favorecido outro fundamento importantíssimo do capital: a 
evolução, renovação ou modernização. 

Paralelo ao desenvolvimento do Estado como conhecemos, o mercado deixa de significar feira, 
local de comércio, espaço de troca de mercadorias, passando a assumir um caráter ideológico, 
expressando um projeto político, um princípio de organização social (GRAU, 2010). Mercado, ou 
melhor, os mercados são instituições jurídicas, as quais são ocupadas pelo poder social, sendo 
o poder político uma espécie desse gênero. Sendo equivocado dizer que tal instituição jurídica 
é espontânea, uma vez que deixar que o mercado se autorregulo é garantir que seres humanos, 
recursos naturais e até mesmo a própria organização capitalista encontre sua ruína (POLANYI, 
2011). 

O mercado reclama uma ordem, diretrizes justamente para os que atuam nele. Os agentes 
precisam ter regularidade em seus comportamentos para que essa instituição jurídica se 
desenvolva e seja capaz de efetuar a circulação de bens. 

Regularidade, assim, implica em superação dos critérios subjetivos – individualismo próprio – 
por critérios objetivos de conduta (GRAU, 2010). A força das diretrizes vem justamente do 
direito, do jurídico. O direito positivo, posto pelo Estado, regulamenta os mercados, permitindo 
a circulação mercantil e a contenção dos determinismos econômicos.  

O direito posto, isto é, o direito racional – racionalidade – permite a instauração da 
previsibilidade e calculabilidade em relação aos comportamentos dos agentes.  

Uma vez que o comportamento dos agentes segue critérios objetivos, a previsibilidade emerge, 
permitindo aos agentes desenvolverem cálculos econômicos – calculabilidade – que orientam 
as tomadas de decisões, isto é, instaura-se, deste modo, o dinamismo mercadológico. Por isso 
se faz essencial um sistema de normas jurídicas uniformes e um sistema de decisões políticas 
integrado ao território para o desenvolvimento dos mercados, ou melhor, da sociedade civil – 
coletividade que faz parte da distribuição de bens e das oportunidades que surgem nos 
mercados (GRAU, 2010). 
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Tida essa função essencial do Estado em regulamentar, paralelamente, desenvolveu-se a função 
de legitimação e de repressão. Legitimação é o que alicerça a hegemonia capitalista à medida 
que o estado mediava os conflitos de classes, para isso, ocorre a transformação da luta de classes 
em um jogo onde um se beneficia de outro, somado a implementação de discursos que 
distorcem a realidade, garantindo uma conformação social perante o capital.  

Aliada a legitimação, a repressão também atua na concepção da hegemonia do capitalismo. Em 
primeira instância, a auto-repressão se opera, sendo suficiente para garantir que a grande massa 
mais significativa seja leal e, em segunda instância, repressão significa punir, invocando assim o 
monopólio da violência estatal: o sistema penal.  

O sistema penal é viabilizado a partir dos discursos que destoam da realidade, e encontra sua 
legitimação nesses e no próprio uso legalizado da violência. Uma vez que o Estado serve à 
burguesia, o sistema penal também, sendo muito utilizado para punir, e até mesmo eliminar, 
quem a classe dominante considera danosa – os inimigos do Direito Penal. Salienta-se que os 
inimigos mudam conforme os contextos, mas não deixa de vigorar sobre eles sistemas penais 
diferentes do que vemos em lei (ZAFFARONI, 2007). 

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, MERCADO DE CAPITAIS E COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS 

Compreendido o panorama em que o Estado se desenvolve a serviço da burguesia, a 
Constituição Federal, enquanto oriunda desse Estado e produto dos fatores sociais, não seria 
diferente.  

Na Constituição Federal Brasileira de 1988, a fim de regulamentar a atuação estatal na 
economia, implementa o Sistema Financeiro Nacional, que pode ser definido como 
agrupamento de todas as instituições que possibilitam a circulação de riquezas no país. 
Desenvolveu-se a fim de garantir a preservação da economia e até mesmo dos benefícios sociais 
concedidos pelos agentes econômicos em sua atuação.   

O funcionamento deste sistema é garantido pelos agentes – pessoas, empresas, o próprio 
governo – que conseguiram gerar mais riquezas do que investiram e consumiram, aqueles que 
obtiveram um superávit, denominados superavitários, que aplicam o capital excedente nos 
agentes chamados de deficitários, os quais os investimentos e consumo foram superiores as 
riquezas geradas, aqueles que estão em déficit. Em outras palavras, agente superavitário é 
aquele que poupou e é capaz de investir, e agente deficitário é aquele que possui déficit na 
geração de riquezas e precisa tomar recursos. Essa aplicação é feita por meio de uma poupança 
disponibilizada que deverá ser remunerada aos superavitários no pagamento de juros, de 
dividendos ou outra forma convencionada. Obviamente, este pagamento não será feito de 
imediato, haverá um prazo para a devolução deste capital ao agente que o disponibilizou, prazo 
ao qual importará juros. 

A partir desta lógica é que o sistema financeiro possibilita canais adequados para beneficiar 
ambos agentes: os deficitários poderão somar recursos para realizarem seus investimentos e os 
superavitários aplicarão o capital excedente, a poupança (EIZIRIK et al., 2011). 

Ao compreender a lógica funcional do Sistema Financeiro Nacional é inevitável destacar sua 
importância para o desenvolvimento econômico de um país. Por óbvio, o bom funcionamento 
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do sistema não depende apenas da abundância recursal, mas das condições das transações 
realizadas, com enfoque para a segurança destas. É por este viés que se deve garantir aos 
agentes superavitários instrumentos de discriminação dos agentes deficitários bem como as 
instituições financeiras que exercem o papel de intermediário, aos quais é cedido o capital 
excedente – a poupança – sendo possível, assim, a recuperação deste capital em uma eventual 
situação de não devolução do montante ou não remuneração. Conseguir discriminar os agentes 
deficitários para ter o capital devolvido devidamente, por vezes, é tarefa árdua, por isso é 
comum a intermediação, pois as instituições financeiras conseguem avaliar os clientes e garantir 
os interesses dos agentes. 

No cenário brasileiro, o Sistema Financeiro, no subsistema da intermediação, se fragmenta em 
quatro subdivisões para o mercado financeiro, sendo elas o Mercado Monetário, o Mercado de 
Crédito, o Mercado de Capitais e o Mercado de Câmbio. Importante destacar que sistema 
financeiro e mercado financeiro não se confundem, enquanto o primeiro é composto das 
instituições, o segundo é o ambiente, o próprio mercado, onde é direcionado o capital 
excedente e se realizam todas as transações. 

Nos atentemos ao Mercado de Capitais, foco da pesquisa, considerado o mercado mais 
relevante ao que refere no processo de desenvolvimento econômico. O Mercado de Capitais ou 
Mercado de Valores Mobiliários possui uma relação ímpar estabelecida entre os agentes 
tomadores e os agentes poupadores, ou seja, os agentes deficitários e os agentes superavitários. 
Enquanto que nos outros mercados esta relação entre agentes é intermediada por instituição 
financeira com interesses próprios, no Mercado de Capitais a relação é direta, de forma que o 
agente superavitário adquire o título posto em oferta pelo agente deficitário em troca de um 
montante – este pode ser uma debênture ou um título de uma propriedade.  

Este se estrutura em torno de suprir as necessidades de investimentos dos agentes, trabalhando 
com diversos prazos para capital de giro, ativo fixo necessário para abrir uma empresa, e capital 
fixo, ativo circulante necessário para manter o funcionamento da empresa. Sendo assim, é ele 
o provedor de recursos permanentes à economia, pois liga investidores aos deficitários de 
investimento (ASSAF NETO, 2014). Ele é composto pelas instituições financeiras não bancárias, 
instituições componentes do sistema de poupança e empréstimo (SBPE) e diversas instituições 
auxiliares. 

Neste Mercado, os principais papéis negociados consistem em ações, opções sobre ações, 
depositary receipts, debêntures, letras de câmbio, certificados ou recibos de depósitos 
bancários, caderneta de poupança, letras hipotecárias, letras imobiliárias, warrants, título 
conversível e letra financeira. Todos são tidos como títulos de valor mobiliário, tipificados pela 
Lei n° 6.385/1976 em seu artigo 2°, sendo os negócios de “participação” os predominantemente 
realizados, já que o retorno adquirido com os investimentos decorre, majoritariamente, do 
resultado obtido pela sociedade emitente dos títulos (EIZIRIK et al., 2011).  

Os principais financiamentos no Mercado de Capitais são: financiamento de capital de giro, 
operações de repasses, arrendamento mercantil, oferta pública de ações e debêntures, 
securitização de recebíveis, mercado de bônus – bonds, rating das dívidas e bônus de alto risco, 
forfaiting e fundo garantidor de crédito.  

A Lei n° 6.385/76, que diz respeito ao Mercado de Capitais, alude a dinâmica francesa, no sentido 
de fornecer um rol taxativo de papéis que podem ser negociados nesse mercado. Contudo, a 
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dinamicidade existente não se limitou ao rol estabelecido taxativamente. A Lei n° 10.198/2001 
efetivou a adoção do modelo norte-americano, visto que seria menos oneroso e trabalhoso para 
a organicidade do mercado e para o órgão fiscalizador. Tal reforma ainda fora complementada 
pela Lei n° 10.303/2001 que promove alterações na Lei do Mercado de Valores Mobiliários 
(EIZIRIK et al., 2011).  

A novidade legislativa também vem retirar do rol de valores mobiliários os títulos da dívida 
pública federal, estadual e municipal, assim como os títulos cambiais de responsabilidade de 
instituições financeiras, com exceção das debêntures. Ainda promoveu a criação da CVM 
enquanto autarquia competente para regulamentar e fiscalizar o Mercado de Valores 
Mobiliários.  

Para que todo seu potencial seja explorado e motive o desenvolvimento econômico, o Mercado 
de Capitais precisa ter um local apropriado para a transação direta de compradores e 
investidores, de forma a negociar livremente. Também necessita de um a medida de valor, já 
que é a partir dos preços praticados no Mercado de Capitais que se norteia os valores para as 
operações de crédito e operações de troca em todo país. Ainda, precisa fornecer liquidez aos 
títulos negociados, fazendo do mercado imprescindível para que os papéis, que variam 
diariamente, se transformem em dinheiro rapidamente.  

A lei de Mercado de Capitais de 1965 conferia ao Banco Central a competência de fiscalização 
das informações referentes a investidores e acionistas, mas, por ser uma autarquia 
extremamente atarefada, o monitoramento se encontrou precário, principalmente pela 
ausência de punição. A crise de 1971 evidenciou as necessidades do Mercado de Capitais, que 
reclama segurança como fora supracitado, revelando a necessidade de substituir o Banco 
Central, não por outro órgão existente, mas por um totalmente novo (PRADO, 2016).  

 A Comissão de Valores Mobiliários fora criada em 1976. A CVM é uma autarquia federal de 
regime especial vinculada ao Ministério da Fazendo, que age segundo a orientação do Conselho 
Monetário Nacional. Se falando de estrutura, é administrada por um presidente e por quatro 
diretores, todos nomeados pelo Presidente da República (PRADO, 2016).  

Foi outorgado à Comissão a competência para regulamentar e para disciplinar, ou seja, punir 
irregularidades praticadas pelos agentes do mercado. A respeito da função disciplinadora, a 
CVM conduzirá as fiscalizações do mercado de capitais, e na observância de ato ou prática ilícita 
ou ilegal, poderá abrir processo administrativo contra os agentes do mercado e punir 
devidamente. Processo que não impede a incidência da justiça para garantir a responsabilização 
cível ou penal. 

No intuito de prevenir atos e práticas ilegais, a Comissão emite instruções aos agentes do 
mercado de capitais, impondo deveres e condutas esperadas, sempre guiados pelos princípios 
acerca da atividade econômica, respaldados na Constituição de 1988. A referida pesquisa, cabe 
destaque para a Instrução CVM n° 31/1984, responsável por impor deveres de informar, 
mensalmente, aos administradores e acionistas controladores sobre negociações com valores 
mobiliários. 

DOS CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS: O INSIDER TRADING 
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No intuito de intensificar mais ainda a tutela do Mercado de Valores Mobiliários, a Lei n° 10.303 
de 2001 propiciou que as condutas previstas na Lei n° 6.385/1976, já vistas como ilícitos cíveis e 
administrativos, fossem tidas como crimes de ação penal pública incondicionada, tipificados do 
art. 27- C ao art. 27-E.  

Não obstante, a novidade legislativa reforçou o mandato legal da Comissão de Valores 
Mobiliários, modificando até mesmo a Lei de S/A (PRADO, 2016).  

O primeiro delito contra o Mercado de Capitais é o crime de manipulação de mercado, cuja 
conduta é realizar operações simuladas ao executar outras manobras fraudulentas destinadas a 
elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário, com 
o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiro, 
conforme Art. 27-C da Lei n° 6.385/76.  

A este crime imputa-se a pena de reclusão de um a oito anos, e multa até três vezes o valor da 
vantagem ilícita obtida.  

O próximo delito está no Art. 27-E da lei supracitada de 1976, tendo como conduta criminalizada 
exercer, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, a atividade de 
administrador de carteira, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista 
de valores mobiliários, agente fiduciário ou qualquer outro cargo, profissão, atividade ou 
função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado na autoridade administrativa 
competente, quando exigido por lei ou regulamento. 

A pena a ser imputado é de detenção de seis meses a dois anos, e multa.  

Por fim, e é o delito ao qual a pesquisa se debruça, têm-se o crime de uso indevido de informação 
privilegiada, também conhecido por insider trading. Vejamos a letra da lei: 

Art. 27-D. Utilizar informação relevante de que tenha conhecimento, ainda 
não divulgada ao mercado, que seja capaz de propiciar, para si ou para 
outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de 
terceiro, de valores mobiliários: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) vezes o 
montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime.  

Utilizar é o mesmo que operar, servir-se; mediante negociação significa troca, acordo.  Ao se 
tratar de informação relevante, fala-se em informação prestigiada, privilegiada, em outras 
palavras, informação sigilosa, confidencial, não divulgada. O injusto aqui, então, se caracteriza 
em informação privilegiada e relevante ao fim proposto, o dolo, no caso, auferir vantagem 
indevida de natureza patrimonial nas negociações de títulos mobiliários, seja para si ou para 
outrem.  

A Instrução da CVM n° 358/2002 dispõe sobre a divulgação e uso de informações sobre ato ou 
fato relevante em se tratando das companhias abertas. O art. 2° da referida Instrução define ato 
ou fato relevante como qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembleia 
geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ainda, qualquer outro fato ou ato 
dotado de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro acerca dos 
negócios, seja na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta, na decisão 
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dos investidores de qualquer transação ou não transação ou na decisão dos investidores de 
exercer seus direitos enquanto titulares de valores mobiliários. O parágrafo único do mesmo 
artigo alude a um conjunto de atos ou fatos tidos como relevantes, em caráter exemplificativo, 
não taxativo.  

Não obstante, a Instrução CVM n° 358/2002 estabelece deveres de comunicação de informações 
relevantes ao Diretor de Relações com Investidores e deveres acerca do resguardo ao sigilo. 
Ainda, a Instrução veda qualquer negociação de valores mobiliários antes da divulgação ao 
mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, tanto para os que têm 
diretamente o acesso à informação, quanto para os que a obtém indiretamente. 

O sujeito ativo desta conduta só pode ser aquele que tenha acesso às informações privilegiada 
e o dever de guardar sigilo, mesmo que o artigo não faça a delimitação. Sendo assim, é um delito 
especial próprio. Não seria diferente tal lógica, já que a ciência da informação privilegiada é 
decorrente do exercício da atividade profissional, seja empresarial ou similar (PRADO, 2019). Tal 
sujeito é denominado de insider primário, que em tradução livre, seria o que está dentro, interno 
de direito. Ser insider é ter informação privilegiada antes do público.  

O sujeito passivo deste delito é a coletividade, o Estado e terceiros lesados. Estamos de um 
delito de perigo abstrato-concreto, no qual a periculosidade necessita ser demonstrada. 
Também é um delito de mera conduta, pois a consumação se dá pelo uso indevido da 
informação privilegiada. Como a conduta é passível de fracionamento, ou seja, o crime é 
plurissubsistente, é admissível a tentativa.  

§1°. Incorre na mesma pena quem repassa informação sigilosa relativa a fato 
relevante a que tenha tido acesso em razão de cargo ou posição que ocupe 
em emissor de valores mobiliários ou em razão de relação comercial, 
profissional ou de confiança com o emissor. 

§2°. A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime 
previsto no caput deste artigo valendo-se de informação relevante de que 
tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo.  

O parágrafo primeiro do art. 27-D da Lei n° 6.385/76, inserido pela Lei n° 13.506/2017, prevê a 
criminalização do insider secundário, que diferente do primário, não ocupa cargo ou exerce 
atividade profissional na companhia, razão pela qual seria detentor da informação privilegiada. 
O insider secundário é aquele que recebe, indiretamente, a informação. 

A referida figura delitiva tem por objetivo punir aquele que, embora não 
envolvido diretamente na negociação de valores mobiliários, auxilia a outrem 
por meio do repasse da informação sigilosa. Despicienda a previsão de tal 
responsabilização, uma vez que a figura da participação, genericamente 
regulada pelo art. 29 do Código Penal, com agasalho da teoria monista ou 
unitária, já contempla tal possibilidade. (PRADO, 2019, p. 346) 

Acerca do parágrafo segundo, há uma gravidade maior, refletida por um aumento da pena, da 
conduta de uso indevido de informação privilegiada. Segundo Luiz Regis Prado (2019), a única 
diferença entre a conduta do caput e do referido parágrafo está no dever de guardar sigilo, 
havendo a devida comprovação que o praticante do delito tinha tal dever, ocorrerá este 
aumento da pena em um terço. Ao que tudo indica, o fulcro desta norma é fazer a distinção da 
punição do insider primário e do insider secundário, cujo o primário tem este aumento de pena.  
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Mesmo diante à criminalização de tal conduta, Viviane Muller Prado (2016) nos apresenta que 
a primeira denúncia pelo crime de insider trading oferecida pelo Ministério Público Federal só 
veio em 2009 – 8 anos depois de ser tipificado. Salienta-se que em todos os casos, a CVM é quem 
instrui a denúncia, fornecendo dados e estudos acerca do suposto delito. O segundo caso logo 
apareceu, e o que podemos concluir de ambos inquéritos é que os crimes foram praticados a 
pelo menos dois anos até serem denunciados, mostrando tamanha dificuldade que se tem em 
produzir provas no âmbito penal para efetivar a abertura do processo. 

Ainda, até que se tenha uma sentença, não só imputando a pena privativa de liberdade, mas o 
que mais interessa, a devolução do montante obtido indevidamente é de pelo menos três anos. 
Três anos em que um crime que gera tamanha instabilidade e insegurança em um Mercado tão 
importante, gera impactos desmedidos. Tratando-se, ainda, de um crime de colarinho branco, 
isto é, cometido por pessoas que ocupam classes sociais privilegiadas, muitas vezes donos do 
meio de produção, para eles não vigora o mesmo processo penal, como já aludido na introdução 
desta pesquisa. Fernando Acosta (2004, p. 66 e 67) diz um pouco sobre isso: 

A despeito dos conhecimentos geralmente embrionários de que se dispõe 
sobre esse assunto, uma constatação importante parece impor-se sem 
grande dificuldade: que o direito penal está longe de poder reivindicar um 
controle hegemônico sobre o campo de conflitos que se poderia logicamente 
atribuir-lhe com base nos próprios enunciados que constituem sua armadura 
discursiva. Ora, se é verdade que essa afirmação tem amplo apoio empírico 
no domínio dos ilegalismo populares, parece-me que ela adquire uma 
importância e um interesse crescentes quando a situamos no domínio 
daquilo que chamo de ilegalismo privilegiados. (Acosta, 2004, p. 66 e 67) 

Fato é que os ilegalismos privilegiados não se serviram das leis positivadas para sua efetiva 
punição, pelo contrário, se valeram de um sistema que os favorecerá. E quando não for possível 
operar tal favorecimento justamente pela pressão midiática aliada ao clamor social, operar-se-
á a vingança privada.  

JBS S/A: UM ESTUDO DE CASO 

A Operação Lava Jato é a maior ação da Polícia Federal para apurar crimes de corrupção e 
lavagem de dinheiro da história do Brasil. Inúmeros foram os nomes apontados por essa 
investigação, que foi tomando proporções estratosféricas, chegando aos irmãos Joesley e 
Wesley Batista, ligados à JBS S/A.  

Por meio de muita pressão política e investigativa, os irmãos decidirem negociar com a 
Procuradoria Geral da República um acordo de delação premiada. A efetiva homologação se deu 
em 11 de maio de 2017, sendo o termo de confidencialidade assinado em 28 de março do 
mesmo ano. Paralelo a isto, as investigações prosseguiram em uma operação denominada 
Tendão de Aquiles, que antes de ser concluída enquanto inquérito policial, fora pedido a prisão 
preventiva dos investigados.  

No pedido ofertado pelo Ministério Público endereçado ao Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região constava que a controladora da empresa JBS S/A, a empresa FB Participações, vendia 
ações da JBS e em seguida a própria empresa do ramo frigorífico as comprava. Não obstante, a 
JBS havia comprado contratos futuros de dólar e a termo de dólar também. Segundo as 
investigações, estas operações são atípicas dos investimentos das empresas, e ocorreram no 
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período em que os irmãos negociavam os termos do acordo de colaboração premiada, que na 
época, era de sigilo absoluto. Sendo assim, haviam fortes indícios de materialidade e autoria da 
prática do crime de uso indevido de informações privilegiadas – art. 27-D da Lei n° 6.385/76.  

A informação privilegiada, aqui apurada, é aquela que deveria ser mantida em sigilo absoluto 
frente à posição que estavam, ou seja, a delação premiada é a informação privilegiada, pois 
ainda não havia sido divulgada ao mercado, mas quando divulgada seria relevante o bastante 
para gerar impacto no Sistema Financeiro Nacional.  

O Juiz João Batista Gonçalves do TRF3, em resposta ao pedido, compreende que se encontra 
suficientemente demonstrada a materialidade delitiva do crime de insider trading, 
fundamentando que os elementos probatórios são o Laudo de Perícia Criminal Financeira, os 
Relatórios de Análise da CVM, material apreendido pelo TRF e pela Operação Lama Asfáltica e 
oitivas colhidas.  

Os pré-requisitos da prisão preventiva são arguidos pelo MM. Juiz, a saber o fummus comissi 
delicti e o periculum libertatis, bem como a prisão importa para a garantia da ordem pública e 
aplicação da lei penal. Assim, fora decretada a prisão preventiva dos irmãos junto com busca e 
apreensão em suas residências aos 12 de setembro de 2017. Importante destacar que esta foi a 
primeira e única vez, até os dias de hoje, que o crime de insider trading resultou em prisão 
preventiva decretada em território brasileiro.  

Habeas Corpus foram impetrados pela defesa dos presos preventivamente, não somente 
endereçados a autoridade coatora – Tribunal Regional Federal da 3ª Região –, mas também ao 
Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Um a um os habeas corpus foram 
negados. 

Em sede do TRF3, os patronos alegaram que o fundamento da prisão na garantia da ordem 
público e na aplicação da lei penal não demonstravam indicativos materiais, ainda mais pelo fato 
dos irmãos terem sido afastados dos cargos que pertenciam nas empresas. Mas o argumento 
não prosperou, a sede punitiva já estava plantada, ainda mais com a repercussão midiática que 
o caso tomou.  

Nos Tribunais Superiores, a defesa invocou o constrangimento ilegal e a desproporcionalidade 
da medida, mas nenhum foi acatado pelos ministros.  

Em 10 de outubro de 2017, o Ministério Público Federal de São Paulo oferece denúncia à 6ª Vara 
Criminal Federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em face dos irmãos Batista, ambos 
reclusos na Carceragem da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo. Nos fatos, consta 
que, à época dos fatos, Joesley era Diretor Presidente da J&F INVESTIMENTOS S/A e Presidente 
da FB PARTICIPAÇÕES, e Wesley era Diretor Presidente da JBS S/A. No período entre 02 de março 
a 17 de maio do ano de 2017, o MPF acusa os irmãos de utilizarem informação relevante, 
oriunda do acordo de colaboração premiada, não divulgada ao mercado ainda, de que tinham 
conhecimento e sabiam do dever de sigilo, capaz de propiciar vantagem indevida, em nome 
próprio ou alheio (delito este chamado de insider trading, tipificado no art. 27-D da Lei n° 
6.385/76). Ainda os acusa de realizarem operações simuladas com o fim de alterar o 
funcionamento regular do mercado de capitais de forma artificial em bolsa de valores, de 
mercadorias e de futuros, e no mercado de balcão, na finalidade de obter vantagem indevida 
para si (crime chamado de manipulação de mercado tipificado no art. 27-C da Lei n° 6.385/76). 
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Assim, é imputado a Joesley a prática do insider trading por vender ações da JBS pela corretora 
e, ainda, o delito de manipulação de mercado. A Wesley foi imputada a prática do delito de 
insider trading, tanto pela recompra das ações da JBS como pela compra dos contatos 
derivativos de dólares; ainda, o crime de manipulação de mercado, pela recompra das ações.  

Em sede de defesa, muito se levantou a competência do TRF3 para o devido processamento dos 
crimes, sendo requerido pelos advogados, neste momento, a suspensão processual e realização 
de diligência a respeito da tese de usurpação de competência do STJ. Ainda, a defesa apresentou 
proposta de Termo de Compromisso ao qual se prontifica a apresentar seguro-garantia no valor 
de R$ 238.000.000,00 para a suspensão da medida cautelar de bloqueio de bens.  

O MM. Juiz do TRF3, deferiu o requerimento de suspensão temporária da decisão que bloqueou 
os bens dos acusados, diante à apresentação do seguro-garantia. Por outro lado, na decisão 
percebe-se uma certa voracidade do Juiz em atrair para si a competência, defendendo com 
unhas e dentes que o processo não tramite no STJ, senão em 2ª instância.  

Em outras oportunidades, a defesa continuou militando acerca da revogação da prisão 
preventiva dos irmãos Batista, mas todos os habeas corpus foram infrutíferos. Na leitura das 
peças processuais, entende-se que há uma certa pressão nos juízos para que não concedam o 
alvará de soltura, mesmo sendo claro que os pré-requisitos para a prisão preventiva já se 
encontram sem forças.  

Somente em 20 de fevereiro de 2018, mediante decisão de Habeas Corpus impetrado no 
Superior Tribunal de Justiça, cujo ministro Relator fora Rogério Schietti Cruz, a resposta a 
militância dos patronos fora outra. No corpus decisium, muitos foram os pontos levantados, 
trazendo a conformação com as demais decisões acerca do caso, exceto por uma parte. 

Porém, passados já quase nove meses da conjecturada prática ilícita e 
caminhando-se para seis meses do cumprimento da ordem de prisão do 
paciente, o risco da reiteração delitiva e de interferência na instrução criminal 
se enfraqueceu, não a ponto de desaparecer totalmente, mas em grau 
bastante para justificar a substituição da prisão preventiva por medidas 
outras, restritivas à liberdade e a direitos do paciente, as quais, em juízo de 
proporcionalidade e à luz do que dispõem os arts. 282 e 319 do Código de 
Processo Penal, se mostram adequadas e suficientes para, com menor carga 
coativa, proteger o processo e a sociedade de possíveis e futuros danos que 
a plena liberdade do paciente poderia causar. (STJ. HC n° 422.113/SP, Rel. 
Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/02/2018. Fl. 37) 

Esse enfraquecimento alegado ainda se encontra fundamentado no fato dos irmãos não mais 
ostentarem o cargo na diretoria das empresas, como também se encontrarem com quase todo 
seu patrimônio embargado judicialmente, além de estarem sobre o olhar atento do Judiciário. 
Dessa maneira, o dispositivo assenta na concessão parcial a ordem de Habeas Corpus, para 
substituir a prisão preventiva de Wesley Batista por medidas cautelares diversas da prisão, 
decisão que se estendeu a Joesley Batista.  

Já soltos, o processo dos irmãos continuou a tramitar, outros pontos importantes foram 
levantados: prova obtida na Operação Lama Asfáltica ser ilegal – porém, o juízo o mais que 
reconheça sua ilegalidade, não a desentranha do processo e a utiliza para reforçar aspectos 
punitivistas –, o afastamento dos irmãos da diretoria das empresas estavam causando impactos 
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negativos não só para as empresas, como também para a população – fato inclusive levantado 
mais de uma vez, só acolhido e retirada tal limitação com o impacto maior causado pela 
pandemia do Covid-19 – e a não arguição de dados fornecidos pela defesa – que inclusive 
comprovam que nenhum montante ilícito ocorreu, pelo contrário, o lucro da empresa caiu nas 
datas mencionadas, ou seja, estudos realizados por outros profissionais demonstram que não 
houve crime. O processo ainda encontra-se tramitando e sem previsões de encerramento, 
porém, o que ocorreu até aqui é suficiente para demonstrar a voracidade do poder punitivo que 
em nada colaborou, nem antes nem agora, para um Mercado de Capitais mais seguro e estável. 

O insider trading é uma conduta que de fato lesa o Mercado de Capitais e, consequentemente, 
o Sistema Financeiro Nacional, que, como demonstrado na análise histórica, reclamam 
regulamentação, legitimação e repressão para o devido desenvolvimento (GRAU, 2010). Porém, 
trazer um sistema repressivo – o Direito Penal – que se estrutura para garantir os interesses de 
determinada classe, ainda mais nos dias de hoje que este sistema é utilizado como primeira 
resposta – seja por conta da influência midiática e/ou pela comoção social –, é assegurar que o 
Mercado de Capitais fique a mercê da instabilidade e da insegurança. Como demonstrado com 
o estudo de caso, a criminalização não é a solução, muito menos enrijecer as penas, o que só 
acarretaria em um poder punitivo maior. É preciso vislumbrar outros sistemas repressivos, como 
o administrativo; não criar novos, mas dotar os existentes que já estão no bojo do mercado e 
tem todas as condições de assegurar a devida punição dos comportamentos ilícitos dos agentes 
sem prejudicar o desenvolvimento do Mercado de Capitais. Isto é, reprimir condutas lesivas e 
garantir a segurança e estabilidade para a efetivação do desenvolvimento socioeconômico 
brasileiro.  

CONCLUSÃO 

Compreendida a vocação do Estado em atuar na economia de forma a resguardar o capitalismo 
e a burguesia, para isso utilizando de todo o aparato estatal, inclusive a ultima ratio – o Direito 
Penal – e, ainda, compreendido o Sistema Financeiro Nacional, fator de extrema relevância para 
o desenvolvimento econômico do país, pode-se chegar ao palco principal da pesquisa. 

De fato, como supracitado, o Mercado de Capitais, parte do Sistema Financeiro Nacional, 
necessita de todo um aparato e entidades - como a Comissão de Valores Mobiliários – que o 
garantam segurança e estabilidade, para que este consiga atingir seu potencial de 
desenvolvimento socioeconômico. Falando de mercado, o que mais afeta seu devido 
funcionamento são os comportamentos dos agentes, principalmente os comportamentos 
ilícitos e criminalizados. Dentre os três delitos contra o Mercado de Valores Mobiliários, chama-
se atenção o crime de uso indevido de informação privilegiada, também conhecido por insider 
trading. Um delito que, para que tenha a efetiva denúncia mediante lastro probatório, requer 
muito tempo, muito tecnicidade e ainda está passível de erros do próprio ente fiscalizador que 
ampara as investigações.  

Em se tratando de Direito Penal, estamos diante dos crimes de colarinho branco, ilegalismo 
privilegiados segundo Acosta (2004), que são punidos de forma diversa dos delitos cometidos 
pela classe dominada, quando são punidos. Verdade é que no estudo de caso desenvolvido 
acerca da JBS tem-se diversos pontos de tensão que nos levam a questionar o devido processo 
legal, o cumprimento de princípios constitucionais, penais, processuais penais, ainda mais se 
tratando da prisão preventiva. 
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 Inegável é que a mídia impactou diretamente o trâmite pré-processual – as investigações – e já 
processual, como bem salienta Wojciechowski (2015, p. 55): 

Cabe acentuar a contundente influência exercida pela mídia no que concerne 
à propagação de um discurso do medo, que visa difundir a sensação de 
insegurança e fomentar o clamor social por “mais do mesmo”: penas mais 
graves, mais tipos penais, mais cárcere, mais polícia. A essa reivindicação o 
poder estabelecido responde com o recrudescimento legislativo e com 
políticas criminais de lei e ordem, “sob o aplauso insano da mídia e da 
população em geral”, disseminando-se a crença e a ilusão de que um sistema 
penal rigoroso e dilatado – fortalecido por medidas nada éticas ou até mesmo 
ilegais – resultará em mais segurança urbana. 

No próprio HC n° 422.113/SP, Rogerio Schietti Cruz aduz a esta “indignação popular” com o caso 
em tela, esse clamor pela punição e persecução penal até os últimos limites. Aparenta-se em 
diversos momentos que as decisões e os despachos proferidos estão eivados dessa sede popular 
punitiva, se afastando da imparcialidade magistral para antecipar a pena e saciar o clamor.  

Assim a descoberta do delito, de dolorosa necessidade social, se tomou uma 
espécie de esporte; as pessoas se apaixonam como na caça ao tesouro; 
jornalistas profissionais, jornalistas diletantes, jornalistas improvisados não 
tanto colaboram quanto fazem concorrência aos oficiais de polícia e aos juízes 
instrutores; e, o que é pior, ai fazem o trabalho deles. Cada delito desencadeia 
uma onda de procura, de conjunturas, de informações, de indiscrições. 
Policiais e magistrados de vigilantes se tomam vigiados pela equipe de 
voluntários prontos a apontar cada movimento, a interpretar cada gesto, a 
publicar cada palavra deles. As testemunhas são encurraladas como a lebre 
de cão de caça; depois, muitas vezes sondadas, sugestionadas, assalariadas. 
Os advogados são perseguidos pelos fotógrafos e pelos entrevistadores. E 
muitas vezes, infelizmente, nem os magistrados logram opor a este frenesi a 
resistência, que requereria o exercício de seu mister austero. (CARNELUTTI, 
1995, p. 32) 

Não obstante, vislumbra-se até situações de verdadeira injustiça, como a não arguição de provas 
produzidas pela defesa e não desentranhamento processual de prova obtida ilegalmente, não 
tendo outra razão senão o Estado utilizando seu poder punitivo para punir desmedidamente.  

Apontamentos que em nada contribuem para o Mercado de Capitais, pelo contrário, endossam 
a insegurança generalizada e uma instabilidade desproporcional, ocasionando em intensas 
oscilações dos valores dos papéis que motivam o desenvolvimento econômico.  

A criminalização não é a resposta, precisa-se retomar os fundamentos do mercado e como este 
se desenvolvia. É no direito mercantil, direito empresarial, direito consuetudinário, na punição 
administrativa que se vislumbrará alternativas capazes de motivar a segurança e estabilidade do 
Mercado de Valores Mobiliários, logo, motivar o desenvolvimento socioeconômico brasileiro.  
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RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo promover a reflexão sobre como o uso das novas tecnologias 
de Informação e Comunicação pelo Judiciário Goiano, especialmente pela Comarca da Cidade 
Goiás, pode auxiliar na promoção de três princípios constitucionais: o acesso à justiça, a 
celeridade processual e a eficiência da Administração Pública. Para tanto, apresenta conceitos 
sobre os direitos fundamentais, acesso à justiça, razoável duração do processo e Administração 
Pública Gerencial. Resgata a busca do Judiciário para atender aos princípios constitucionais 
elencados, destacando dois grandes marcos nesse sentido: a criação do Conselho Nacional de 
Justiça e da promulgação da Lei 11.419/06. Por fim, apresenta informações sobre como o 
Tribunal de Justiça de Goiás e a Comarca da Cidade de Goiás têm utilizado as novas tecnologias 
em suas atividades jurisdicionais, abordando-se a regulamentação implementada a partir das 
diretrizes gerais do CNJ. Conclui-se que para além de propiciar uma prestação jurisdicional em 
tempo razoável, o uso da tecnologia pelo Judiciário acaba por favorecer o diálogo do campo do 
Direito com outras áreas do conhecimento, de modo a romper, paulatinamente, com a sua 
autossuficiência epistemológica. O método utilizado para a produção do trabalho foi o dedutivo 
e a metodologia compreendeu pesquisa bibliográfica e documental, fundamentada na legislação 
brasileira e na literatura jurídica nacional e estrangeira. 

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação; direitos fundamentais; Poder 
Judiciário; acesso à justiça; celeridade processual; Administração Gerencial; processo judicial 
eletrônico; Goiás. 

INTRODUÇÃO 

Dentre uma série de direitos fundamentais elencados pela Constituição Federal de 1988, prevê-
se que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 
1988, art. 5º, XXXV). Essa previsão trouxe para o arcabouço legislativo brasileiro o princípio 
constitucional do acesso à justiça, que garante aos brasileiros a resposta das pretensões 
apresentadas ao Poder Judiciário. 

A Carta Magna também prevê que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” 
(BRASIL, 1988, art. 5º, LXXVIII). Essa norma viabilizou a instituição do princípio constitucional da 
celeridade processual, que visa garantir um lapso temporal justo para os processos que circulam 
no país. 

Esses dois princípios coadunam para um terceiro que permeia diferentes poderes: a eficiência 
da Administração Pública. Sua origem remonta à reforma estatal brasileira que implantou a 
Administração Gerencial no país e que anos depois alcançou o Poder Judiciário, tendo dois 
grandes marcos: a criação do Conselho Nacional de Justiça e a promulgação da  Lei nº 11.419 
(BRASIL, 2006). 

Enquanto o CNJ surge com o objetivo de controlar os atos de gestão do Judiciário, elaborando 
políticas para promoção de sua efetividade e unidade, a Lei nº 11.419 (BRASIL, 2006) instituiu o 
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processo eletrônico. Tal advento só se concretizou em larga escala a partir de 2013, quando o 
próprio Conselho Nacional de Justiça instituiu um sistema de processamento de informações e 
prática de atos processuais eletrônicos. 

 No âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás, desde então, foram implantadas adequações 
normativas e políticas para atender a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Poder Judiciário, definida pelo CNJ.  

No âmbito da Comarca da Cidade de Goiás, todos os processos existentes nas escrivanias cível, 
criminal, fazendas públicas, da infância e juventude, da família e sucessões, juizado especial cível 
e criminal, contadoria, distribuidor, partidor e depositário judiciário e Diretoria do Foro foram 
digitalizados e estão em meio virtual  

Percebe-se assim que o Judiciário Goiano tem se esforçado para implementar o uso de 
Tecnologias da Informação e Comunicação em suas atividades, com vistas à promoção do acesso 
à Justiça, celeridade processual e eficiência do setor. Contudo, infere-se que esse processo não 
tem ocorrido na mesma velocidade em que as demandas sociais surgem. Dessa forma, o 
presente artigo surge justamente com a proposta de promover uma reflexão sobre o tema, por 
meio de uma pesquisa do tipo exploratória, com levantamento de informações sobre direitos 
fundamentais, princípios constitucionais e prestação jurisdicional goiana. Utiliza-se o método de 
pesquisa bibliográfica, com autores como Fernandes (2011), Bueno (2009), Gonçalves (2004), 
Cappelletti; Garth (1995), Zarif (2006) e Silva; Souza (2015).  

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS    

Após mais de duas décadas de ditadura militar, em 1988 o Brasil iniciou oficialmente uma nova 
era democrática ao promulgar sua sétima Constituição Federal. A referida Carta Magna passou 
a ser conhecida como “constituição cidadã”. Essa alcunha se deu em grande parte porque o 
novo texto constitucional elencou e garantiu uma série de direitos fundamentais. Esses direitos 
foram tão importantes para essa fase legislativa brasileira, que muitos os consideram como a 
síntese positivada dos direitos humanos. 

Contudo, de acordo com Fernandes (2011), não é fácil conceituar os direitos fundamentais. 
Seguindo a tradição europeia, o autor explica que eles são a base de todo o ordenamento 
jurídico de um Estado Democrático de Direito e outorgam aos seus titulares possibilidades 
jurídicas de impor interesses pessoais em face dos órgãos estatais obrigados. Ou seja, os direitos 
fundamentais sintetizam valores e são direitos de defesa dos cidadãos, que limitam e controlam 
o poder do Estado, ao mesmo tempo que garantem o exercício de liberdades. 

Porém, outra leitura complementar a que até aqui esboçamos, pode ainda, 
ser desenvolvida. Nesta, os direitos fundamentais representam garantias 
fundamentais de caráter instrumental. Ou seja, eles permitiriam ao cidadão 
acionar os Poderes Públicos - mas principalmente o Judiciário - para a 
proteção de outros direitos, representando assim, meios processuais para o 
reconhecimento e asseguramento de direitos. (FERNANDES, 2011, p. 229) 

Devido a importância constitucional dos direitos fundamentais, Fernandes (2011), caracteriza-
os como imprescritíveis, inalienáveis, irrenunciáveis, invioláveis, universais, interdependentes e 
complementares.  
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Na Constituição Federal de 1988, os direitos fundamentais estão elencados no Título II da Carta 
Magna e foram classificados em direitos individuais e coletivos; sociais; de nacionalidade; 
políticos; e de organização em partidos políticos. A partir desses direitos, decorrem-se uma série 
de princípios que norteiam todo o sistema jurídico brasileiro. Segundo Bueno (2009), os 
princípios constitucionais ocupam-se com a conformação do próprio processo, do método de 
exercício da função jurisdicional. Para o autor, são eles que fornecem as diretrizes mínimas do 
próprio comportamento do Estado-juiz. Entre os princípios advindos da Constituição, destacam-
se o do acesso ao Poder Judiciário e da celeridade dos atos processuais. 

Do Acesso à Justiça  

Desde os primórdios das civilizações existem situações de divergências de valores e de interesses 
entre indivíduos. Por muito tempo, esses conflitos foram resolvidos entre os particulares. 
Contudo, em determinado momento da história ocidental “surgiu a figura do Estado como o 
responsável por tutelar os interesses das partes, a fim de resolver os dissídios dos indivíduos, 
por meio do processo judicial, que pode ser visto como um meio de realização da justiça” (SILVA; 
SOUZA, 2015, p. 02). 

Assim, segundo os autores, essa passou a ser a principal via de resolução de conflitos e, em 
regra, o Estado passou a monopolizar essa função pacificadora, chamada de exercício da 
jurisdição. Para Silva; Souza (2015), a partir do momento em que o Estado trouxe para si essa 
incubência, surgiu a necessidade de garantir a todos os cidadãos o acesso ao Poder Judiciário.  

Nesse sentido, o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988 prevê: “a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988). Conforme Gonçalves; 
Lenza (2012) explica, o acesso à justiça passou a ser um direito de qualquer cidadão que queira 
obter do Judiciário uma resposta às pretensões apresentadas. 

“Esse direito é amplo e incondicional: o Judiciário não pode se recusar a 
examinar e a responder os pedidos que lhe forem formulados. Pode ser que 
a resposta se limite a informar ao autor que a pretensão não pode ser 
examinada, porque faltam as condições essenciais para isso. Mas tal 
informação provirá de um juiz, que terá examinado o processo e apresentado 
fundamentação adequada para a sua decisão”. (GONÇALVES; LENZA, 2012, p. 
61). 

Para além de explicações literais, Cappelletti; Garth (1988) entendem que o acesso à justiça 
abrange outros direitos, como o do devido processo legal, e implica três etapas distintas e 
interligadas: o ingresso à Justiça, seu curso e a saída. Sendo assim, para eles, o direito de acesso 
à justiça só se efetiva quando ao acionar o Judiciário o cidadão vislumbre a resolução de seu 
conflito em um período de tempo razoável. Ou seja, quando não apenas é proclamado o direito, 
mas quando ele é efetivado.  

Da Celeridade Processual  

A percepção de efetividade dos atos processuais está intimamente ligada ao art. 5º, LXXVIII, da 
Constituição Federal de 1988, que prevê: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação” (BRASIL, 1988). O inciso foi acrescido à Carta Magna em 2004, com a promulgação 
da Emenda Constitucional nº 45. 
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Apesar de apresentar um conceito amplo, a Constituição Federal adotou o princípio da 
celeridade dos atos processuais como forma de garantir justamente que o jurisdicionado 
vislumbre a resolução de seu conflito ao acionar o Poder Judiciário. Segundo Zarif (2006), a 
duração razoável de um processo deve ser estimada levando-se em consideração três fatores: a 
complexidade do assunto, o comportamento dos litigantes e a atuação do órgão jurisdicional. 
Para ele, o somatório desses fatores são critérios para se aferir o lapso temporal justo de um 
processo.  

Ainda de acordo com Zarif (2006), a inclusão desse princípio ao texto constitucional tem sua 
origem no descrédito da população frente ao Judiciário, por sua conhecida morosidade na 
tramitação de processos. Para ele, essa emenda possibilitou ao legislador infraconstitucional a 
possibilidade de criar leis que tentassem superar esse entrave ao acesso à justiça e à efetividade 
jurisdicional.  

A BUSCA PELA EFICIÊNCIA NO JUDICIÁRIO 

Conforme demonstrado acima, a Constituição Federal de 1988 e a Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004, demonstram a existência de um movimento no Estado Brasileiro que buscava a 
eficiência na prestação jurisdicional. Esse movimento remonta a uma reforma estatal promovida 
pelo Governo Federal na década de 1990, que objetivava a ampliação da democracia no país e 
a construção de um modelo de gestão pública mais voltado para o interesse público e  mais 
eficiente (PAULA, 2005). 

Inspirada na reforma estatal do Reino Unido, o Brasil, segundo Paula (2005), instituiu em sua 
ordem jurídica, em 1998, a Administração Gerencial. Esse modelo, de acordo com a autora, criou 
um código de valores e condutas para orientar a organização das atividades públicas de forma 
a garantir controle, eficiência e competitividade máximos. Ela explica que a dimensão “gestão” 
passou a ser explorada pelos administradores públicos, que passaram a praticar ideias e utilizar 
ferramentas de gestão típicas do setor privado, enfatizando a profissionalização. 

De acordo com Oliveira (2013), essa percepção de gestão voltada para resultados agradou 
primeiramente o Executivo, culminado com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19, de 
1998, que positivou o princípio constitucional e administrativo da eficiência, no artigo 37 da 
Constituição. Contudo, segundo o autor, com o tempo essa perceção alcançou outros poderes.  

O Judiciário demorou, e muito, a entender que não poderia ser diferente 
consigo próprio. A reforma que a sociedade cobrava visava dar maior 
transparência aos atos judiciais e aos atos administrativos, pois estes tratam 
da gestão da coisa pública; por isso, também merecem todo o controle social 
por parte da sociedade (OLIVEIRA, 2013, p. 183). 

O Conselho Nacional de Justiça   

Na esteira desse pensamento que prima pela eficiência, de acordo com Oliveira (2013), em 
dezembro de 2004 foi promulgada a já citada Emenda Constitucional nº 45, considerada por 
muitos como uma reforma do Judiciário. Entre diversas alterações à Carta Magna, nos termos 
do art. 103-B, institui-se no Brasil o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), um órgão para fiscalizar 
os atos de gestão do que jurisdicionam (BRASIL, 1988). 
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Segundo definição presente no Portal do CNJ, “O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é uma 
instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, 
principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual”. 
Ainda de acordo com as informações do portal, o Conselho existe para “desenvolver políticas 
judiciárias que promovam a efetividade e a unidade do Poder Judiciário, orientadas para os 
valores de justiça e paz social”. 

 Para Oliveira (2013), a partir da criação do CNJ, o poder Judiciário que apenas 
julgava, sentiu necessidade de fazer gestão também, ganhando respaldo nos 
Tribunais de todo o país. “É por meio deste que o gerencialismo vislumbrado 
pela sociedade moderna começa a se enraizar na estrutura judiciária 
nacional” (OLIVEIRA, 2013, p. 185).  

Nesse sentido, dentre as diversas funções do órgão, destacam-se as atividades voltadas para 
gestão e as atividades voltadas para a eficiência dos serviços judiciais. Na primeira, conforme 
consta no portal do CNJ, está a definição do planejamento estratégico, dos planos de metas e 
dos programas de avaliação institucional do Poder Judiciário. Já as atividades referentes à 
eficiência compreendem o desenvolvimento de melhores práticas e celeridade para a Justiça e 
a elaboração e publicação semestral de relatórios estatísticos sobre movimentação processual 
e outros indicadores pertinentes à atividade jurisdicional em todo o País. 

A Lei nº 11.419/06 

Dois anos após a instituição do CNJ, o Judiciário Brasileiro vivenciou um novo marco para a 
implementação da Administração Gerencial em seu âmbito: a promulgação da Lei 11.419 
(BRASIL, 2006), que instituiu o chamado processo eletrônico, viabilizando a transformação dos 
autos físicos em autos digitais. Essa norma: 

(...) regulamentou a utilização de meios eletrônicos na movimentação 
processual realizada nos processos civil, penal e trabalhista, bem como nos 
juizados especiais, em todos os graus de jurisdição, na busca da redução de 
despesas e de soluções judiciais mais céleres. Proporcionou ao Poder 
Judiciário Brasileiro novos mecanismos legais, ditando um rumo inovador ao 
processo judicial, pois com a informatização deste, estar-se-á estabelecendo 
uma forma mais eficiente de conduzir a justiça brasileira. (SILVA; SOUZA, 
2015, p. 2). 

Para os autores, anteriormente à promulgação dessa lei, já existia uma previsão legal que 
permitia o uso incipiente dos meios eletrônicos no processo judicial. Silva; Souza (2015) citam o 
art. 154 da Lei nº 11.280 (BRASIL, 2006) que autorizava aos tribunais, no âmbito da sua 
jurisdição, que disciplinassem a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por 
intermédio de vias eletrônicas, desde que fossem atendidos uma série de requisitos. De acordo 
com os autores, também existiam algumas poucas experiências de informatização de processo, 
mas foi o marco legal que instituiu o chamado processo eletrônico e que transformou a área. 

Foi a promulgação da Lei 11.419 (BRASIL, 2006) que, segundo Silva; Souza (2015), permitiu ao 
Poder Judiciário o desenvolvimento de sistemas eletrônicos de processamento de demandas 
judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, bem como autorizou a execução de 
atos puramente eletrônicos, não requerendo portanto a comprovação física do acostado no 
processo informatizado, mas exigindo para tanto o uso de certificado digital e assinatura 
eletrônica.  
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Dessa forma, os autores colocam que a legislação referida impulsionou a prática de atos 
processuais em geral por meios eletrônicos, instituindo nesse formato citações, intimações e 
notificações, bem como a exibição e o envio de dados e documentos necessários à instrução do 
processo. Ainda segundo Silva; Souza (2015), a Lei nº 11.419 (BRASIL, 2006) permitiu que os 
tribunais criassem Diários da Justiça Eletrônicos, disponibilizando na internet a publicação de 
atos judiciais e administrativos próprios, bem como comunicações em geral.  

O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS PELO JUDICIÁRIO E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

Com a criação do CNJ e a promulgação da Lei nº 11.419 (BRASIL, 2006), o Judiciário brasileiro 
passou a utilizar em larga escala as tecnologias de informação e comunicação na prestação 
jurisdicional, investindo, inclusive, conforme relatado por Silva; Souza (2015), em qualificação 
de pessoal.  

Nesse sentido, em 2013, o CNJ publicou a Resolução nº 185 (BRASIL, 2013), que instituiu o 
Sistema de Processo Judicial Eletrônico como sistema de processamento de informações e 
prática de atos processuais e estabeleceu os parâmetros para sua implementação e 
funcionamento. Esse  sistema foi desenvolvido pelo próprio Conselho, em conjunto com a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e os departamentos de tecnologia dos tribunais de 
justiça.  

Segundo o site do CNJ, o sistema denominado de Projudi (Processo Judicial Digital) permite a 
prática dos atos processuais e o acompanhamento dos processos por todas as partes 
interessadas no caso, indiferentemente de a ação estar em trâmite na Justiça Federal, Estadual, 
Militar dos Estados ou do Trabalho. Atualmente, segundo informações do site do Conselho, esse 
sistema é utilizado por mais de 70 tribunais e se tornará padrão em todo País.  

Silva, Souza (2015) destacam que a adoção do processo eletrônico surgiu com vistas a permitir 
que o Judiciário acompanhasse a evolução social e tecnológica vivenciada em todo o país. Para 
eles, essa foi a melhor alternativa encontrada para desburocratizar o sistema processual e sanar 
os problemas referentes à morosidade judiciária, reduzindo gastos e ampliando o acesso à 
justiça, bem como sua celeridade. 

“Portanto, é inegável que o direito processual não pode retroceder, tem de 
acompanhar a evolução social e tecnológica, adequando-se aos recursos 
informatizados que lhe são proporcionados, utilizando-os de forma benéfica 
à solução da morosidade processual, bem como, de maneira a economizar 
recursos públicos, sejam eles materiais ou humanos.” (SILVA; SOUZA, 2015, 
p. 15). 

Além disso, em 2015, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº 211 (BRASIL, 2015), 
que instituiu a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder 
Judiciário para o período 2015-2020. O documento estabeleceu regras gerais para estruturação, 
uso e integração de tecnologias pelos órgãos do Judiciário e estabeleceu  objetivos estratégicos 
para todos os órgãos do Judiciário, pautadas no aperfeiçoamento de recursos das TICs 
(capacitação, infraestrutura e gestão); no aperfeiçoamento de processos internos envolvendo 
esses recursos (contratações, padrões tecnológicos, integração de sistemas e segurança da 
informação); e nos resultados (satisfação dos usuários). 
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O Tribunal de Justiça de Goiás 

Com o advento de normas regulamentadoras do uso de Tecnologia da Informação e 
Comunicação no Poder Judiciário, os Tribunais de Justiça passaram a tomar uma série de 
iniciativas sobre a questão. No âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), por exemplo, 
foram implantadas adequações normativas e políticas para atender à Estratégia Nacional 
formulada pelo CNJ, tais como a criação local de comitês gestores. Em consonância com essas 
criações, em 2016, o TJGO publicou a Resolução nº 59 (GOIÁS, 2016) que regulamentou o 
Processo Judicial Digital do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.   

De acordo com o site do TJGO, atualmente o Tribunal trabalha com os seguintes sistemas 
digitais: PJD/PROJUDI, que são softwares de tramitação de processos judiciais mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça; PROAD, que é um software para processo administrativo digital; 
Malote Digital, que é meio oficial de comunicação entre o Judiciário; além de sistemas 
conveniados/integrados, como o SEEU. Esses sistemas são ferramentas utilizadas tanto para as 
atividades jurisdicionais do Tribunal quanto para as atividades administrativas. 

Comarca da Cidade de Goiás 

Analisando-se Comarca de Goiás, ainda segundo o portal do TJGO, a partir de 2018, todos os 
processos existentes nas escrivanias cível, criminal, fazendas públicas, da infância e juventude, 
da família e sucessões, juizado especial cível e criminal, contadoria, distribuidor, partidor e 
depositário judiciário e Diretoria do Foro foram digitalizados e estão em meio virtual. Dessa 
forma, segundo o portal, a comarca da cidade de Goiás tornou-se a primeira unidade judiciária 
a entrar 100% na Era Digital no Estado de Goiás.  

Porém, é importante salientar que a digitalização não é o mesmo que processo eletrônico. 
Enquanto a primeira consiste na prática de conversão dos autos de processos judiciais físicos 
para o formato digital, no processo eletrônico todas as peças originalmente são digitais, 
devendo, claro, ter sua origem certificada.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir da leitura deste artigo, é possível depreender que o acesso à justiça, a celeridade 
processual e a eficiência da Administração Pública são princípios norteadores do Poder Judiciário 
brasileiro, seja em suas atividades de gestão, seja em suas atividades jurisdicionais. 

Assim, com fito de efetivar tais princípios, a legislação brasileira criou o Conselho Nacional de 
Justiça que, entre diversas funções, controla as ações de gestão do Judiciário e desenvolve 
políticas que promovam a transparência administrativa e processual, bem como elaborou a Lei 
nº 11.419 (BRASIL, 2016), que instituiu o processo judicial eletrônico. 

Por meio dessas instituições e ferramentas, o Judiciário Brasileiro tem utilizado as novas 
Tecnologias de Informação e Comunicação em prol do cumprimento dos princípios 
constitucionais do acesso à justiça, da celeridade processual e da eficiência. Esse uso preza pela 
produção dos melhores resultados, com o menor dispêndio de recursos possíveis.  

Por ora, observa-se que 32 anos após a promulgação da Constituição Cidadã no Brasil, o 
Judiciário ainda se ambienta e se estrutura para utilizar essas Tecnologias de Informação e 
Comunicação em prol do acesso à justiça, da razoável duração do processo e da eficiência. A 
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Comarca da Cidade de Goiás, por exemplo, ligada ao Tribunal de Justiça de Goiás, em 2018, foi 
a primeira unidade judiciária do estado a entrar 100% na Era Digital.  

Essa é uma realidade que demonstra os imensos desafios a serem enfrentados pelo Poder 
Judiciário para que todos os cidadãos realmente tenham suas respostas jurisdicionais em tempo 
hábil, de forma inteligente e eficiente.   
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RESUMO 
 

Esse projeto de iniciação científica promoveu, no segundo semestre de 2019, a audição e a 
análise dos trabalhos na Câmara dos Vereadores da Cidade de Goiás. Nesse sentido, foram 
selecionados o Projeto de Lei (PL) Nº 33/2019 de autoria da Vereadora Iolanda Divina de Aquino 
Leite e a ação social do Vereador César Caiado de Castro. O referido PL institui a Semana 
Municipal de Combate à Violência Contra a Mulher no Município de Goiás e a ação social 
constitui no ensino da prática esportiva aos alunos que alcançam determinada média de 
aproveitamento escolar. Dessa forma, a pesquisa se orientou pela perspectiva foucaultiana de 
que os indivíduos são produtos das sociedades, e que os mecanismos disciplinares, um tipo 
decisivo de relação de poder, visam a produção de corpos dóceis a serem moldados e 
aproveitados. Além da disciplina, também foi utilizado a biopolítica de modo a tornar ponto de 
análise a normalização da população em seu contexto racial, de forma que uma linha arbitrária 
é traçada entre o que pode viver e o que deve morrer. Nesse aspecto, o intuito desse trabalho 
é mostrar que o ponto de incidência do poder na Modernidade, o que reverbera para nossa 
atualidade, é traçar uma linha entre o normal e o que está a margem. 

 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 

A pesquisa realizada nesse trabalho tem o objetivo de apresentar-se como análise do discurso 
dos vereadores da Cidade de Goiás, a partir da audição das sessões da Câmara Municipal de um 
curto período, de 05/08/2019 a 09/12/2019. Esse trabalho conecta-se com o projeto de extensão 
Filosofia e Cidadania, que desenvolveu uma metodologia para avaliação dos vereadores no ano 
de 2017 e que tem sua continuidade com análise dos projetos nos anos seguintes. 

 
 
 

Nesse relatório, vamos apresentar: a exposição do referencial teórico utilizado, os dados 
coletados e a análise de casos sob a perspectiva do referencial teórico. Nesse aspecto, analiso o 
Projeto de Lei (PL) Nº 33/2019 de autoria da Vereadora Iolanda Divina de Aquino Leite e a ação 
social do Vereador César Caiado de Castro. 

 
 
 

Inicialmente, tínhamos a pretensão de investigarmos o impacto dos projetos e indicações dos 
vereadores na educação do campo da Cidade de Goiás. Pretendíamos verificar como seus 
discursos e propostas favoreciam os campos da educação do campo, ou seja, se favoreciam a 
agricultura familiar ou o agronegócio. 

 
 
 

Porém, foi verificado que a delimitação baseada na análise dos discursos dos vereadores em 
relação ao que afeta a educação rural não seria profícua, devido à escassez de projetos 
apresentados em relação às escolas da zona rural no período analisado. Por isso, foi decidido 
diminuir o período de escuta dos discursos sugeridos no plano e ao mesmo tempo, focar a 
análise, não nos projetos relacionados à educação do campo, mas sobre as forças que tencionam 
o discurso. Para isso, nossas análises serão fundamentadas principalmente em Foucault. De
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forma que será utilizado grande parte do instrumental teórico no que se refere aos estudos das 
estruturas sociais, tanto sob a óptica do poder disciplinar quanto pela óptica da biopolítica. 

 
 
 

METODOLOGIA 
 

 
 

No primeiro capítulo, será feita coleta e organização de dados, a partir da audição das gravações 
das  sessões  da  câmara  de  vereadores  da  cidade  de  Goiás,  no  período  de  05/08/2019  a 
09/12/2019. No segundo capítulo, será apresentado o referencial teórico utilizado para sustentar 
a análise de caso. No terceiro capítulo, será apresentada uma seleção de alguns pontos relevantes 
da coleta, que se relacionam diretamente com o referencial teórico apresentado no segundo 
capítulo. 

 
 
 

COLETA E APRESENTAÇÃO DE DADOS 
 
 
 

Antes das análises e apresentação de dados dos discursos dos vereadores, vale salientar uma 
característica do Município de Goiás que também é bastante comum nos municípios brasileiros 
do interior. Como o tamanho populacional da Cidade de Goiás é pequeno, assim também é a sua 
arrecadação. Tal fator é limitador e um grande desafio do legislativo, porque para que leis com 
gastos sejam criadas, é necessário que o autor do projeto aponte de onde o recurso virá para  tal 
gasto.  Como  a arrecadação  do munícipio em questão é baixa, logo também  são pequenos 
os números de projetos que possam ter relevância e impacto para a sociedade. 

 

 
 

Um importante ponto e grande diferencial da cidade de Goiás é o fato dela ser uma cidade 
histórica tombada pela UNESCO, como patrimônio histórico da humanidade. Sendo assim, 
pudemos perceber o esforço prioritário do legislativo, em certa medida, de promover o turismo 
da região. Com o aumento do turismo, consequentemente há também aumento do caixa para 
os comércios locais que geram emprego e renda para os trabalhadores da cidade. 

 
 
 

Vale salientar que, na cidade em questão, localizam-se três instituições de ensino superior (UFG, 
IFG e UEG), estas, por sua vez, contribuem para o aumento do fluxo de pessoas na cidade como 
também promovem eventos, que também fazem aumentar o fluxo de pessoas nos comércios 
locais. Outro ponto, em decorrência disso, está na grande quantidade de servidores que 
trabalham nessas e em outras instituições, essas pessoas residem na cidade e colaboram com o 
aumento de fluxo de caixa da região. 

 
 
 

A partir de agora, faremos um recorte e apresentaremos aspectos relevantes sobre dois 
vereadores que tiveram seus projetos analisados1, os dados foram colhidos a partir da audição 

 

 
1 No relatório final integral consta os aspectos relevantes de todos os vereadores da Câmara Municipal da Cidade de 
Goiás.
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das sessões na Câmara Municipal do dia 05/08/2019 a 09/12/2019, bem como faremos breves 
apontamentos que se relacionam com a filosofia. 

 
 
 

Cesar Caiado de Castro 
 

 
 

O vereador Cesar é o vice-presidente da Câmara Municipal e foi o segundo vereador quem mais 
faltou nas sessões da Câmara. Ele apresentou na sessão do dia 03/12 moção de apelo ao 
governador do Estado de Goiás, para que não fechasse a escola Dr. Albion de Castro Curado, 
localizada no distrito de Davidópolis. 

 
 
 

Uma das principais bandeiras defendidas pelo vereador também conhecido como Zecão é a do 
esporte. Apresentou na sessão do dia 03/12, projeto de lei que institui a semana do esporte no 
município. E na sessão do dia 02/09, apresentou projeto de diploma de mérito legislativo a 
personalidades que atuam e apoiam o futebol amador da cidade. Também é conhecido pelo 
projeto social coordenado por sua pessoa que constitui no ensino da prática esportiva (futebol), 
com a contrapartida dos alunos participantes do projeto obtiverem aprovação nas disciplinas 
escolares. 

 
 
 

Ações afirmativas como projetos que incentivam a prática esportiva para a população é de 
fundamental importância, pois é notório a importância do esporte para o desenvolvimento da 
saúde física e mental da sociedade. Em particular para as crianças, principalmente as de baixa 
renda, porque ficam à margem da sociedade com demasiado tempo ocioso e se sentindo 
excluídas de uma sociedade de consumo. Elas muitas vezes se sentem amparadas pelo tráfico 
de drogas. Os traficantes, por muitas vezes, utilizam da tática de conduzir, já na infância, o 
recrutamento de mão de obra para a vida do crime. Nesse sentido, projetos que incentivam o 
esporte entram na disputa contra o tráfico que não tem pudor para recrutar crianças vítimas da 
desigualdade social. 

 
 
 

Iolanda Divina de Aquino Leite 
 
 
 

A única vereadora mulher da Câmara Municipal é também a porta voz da prefeita no legislativo. 
Uma das suas principais bandeiras é a educação, sempre se mostrou consciente a respeito da 
importância das instituições de ensino superior na cidade e seu papel social para a construção 
dela. Além de ser defensora dos movimentos sociais e enaltecer sua importância. 

 
 
 

Na sessão do dia 12/08, apresentou projeto de lei que institui a semana municipal do legislativo 
nas escolas, com objetivo de informar as crianças a respeito do poder legislativo, aumentando 
a participação popular na Câmara e conscientizando os pequenos cidadãos de seus direitos. Na 
sessão do dia 02/09, apresentou projeto de lei que instituiu no calendário municipal o passeio 
ciclístico histórico de mountain bike (MTB), realizado no mês de fevereiro, auxiliando no aumento 
do fluxo de turistas, sua proposta é de que a periocidade do evento seja anual.
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Na sessão do dia 12/11, a vereadora teve uma atuação no combate a fake news. Ela foi à tribuna 
para apresentar dados quantitativos a respeito do PIB, desemprego e demais dados econômicos 
do governo federal da era Lula. Para esclarecer algumas falas levantadas na sessão anterior do 
dia 11/11, além de informar a população com tais dados e esclarecer ainda sua fonte num 
compromisso com a sociedade de levar um debate íntegro e transparente. 

 

 
 

Na sessão do dia 11/11, apresentou projeto de lei que institui a semana municipal de combate 
a violência contra a mulher, que visa conscientizar a população por meio de informações, tais 
como o disque denúncia para tais casos de violência. Segundo Simone de Beauvoir, filósofa 
francesa expoente do movimento feminista, a mulher foi um sexo constituído outramente ao 
sexo do homem, definido a sombra dele, levando-a a margem da sociedade e a subserviência 
na sociedade (BEAUVOIR, 1970, 10). Assim, leis afirmativas que visam enaltecer a mulher e 
conscientizar a população contra casos de violência, são ótimos mecanismos de prevenção e 
combate contra tais crimes. 

 

 
 

APRESENTAÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 

Michel Foucault (1926- 1984) foi um autor que tinha como cerne de sua investigação a verdade. 
Para ele  cada período  histórico  tinha sistemas de verdade, de onde  era  possível emergir 
conceitos e objetos. Além disso, vale ressaltar que Foucault para além dos objetos inseridos em 
sistemas de verdade que são formados, também analisa os sujeitos que sustentam tais verdades, 
pois também são formados historicamente. Assim para os fins desse trabalho, analiso um dos 
conceitos foucaultianos que mais repercute em sua segunda fase é o de poder. 

 
 
 

No período Clássico (século XVI e XVII, na denominação foucaultiana), o poder estava disposto 
sobre a lógica da soberania, isto é, Deus enviava seu representante legítimo para uma nação, de 
modo que era de seu direito e de seus herdeiros reinarem e governarem. Assim, a verdade 
emanava da figura do soberano e seus poderes eram sem limites, por ser um porta voz divino. 

 
 
 

Um dos pontos que mais intriga Foucault era como o processo de punição do período clássico 
se dava, esse processo foi denominado pelo autor como suplício. Ele se dava por meio de um 
ritual: o corpo do infrator era exposto para o povo, com um caráter de teatralidade, se marcava 
o corpo do supliciado na mesma medida de sua infração. Caso fosse roubo, tinha a mão cortada, 
caso fosse assassinato era estrangulado etc. 

 

 
 

Contudo, com a abertura da Modernidade (a partir da segunda metade do século XVIII, na 
denominação foucaultiana) o suplício como modo de punição entrou em decadência, por conta 
das reformas humanistas no sistema penal. A indignação do povo contra o suplício também 
marcou a decadência dessa forma de regime.

405



 

 

 

Com a decadência da soberania, Foucault analisa o Panóptico de Bentham, como modelo do 
poder que será exercido nos indivíduos. Esse modelo criado por Bentham foi concebido visando 
a arquitetura ideal de uma penitenciaria, onde, de um único ponto, o vigilante possa vigiar todos 
os prisioneiros sem se deixar notar. O medo dos prisioneiros de serem observados os levam a ter 
uma conduta que o vigilante deseja. “Assim, Vigiar e Punir define o Panóptico pela pura função 
de impor uma tarefa ou um comportamento quaisquer a uma multiplicidade qualquer de 
indivíduos, sob a única condição de que a multiplicidade seja pouco numerosa e o espaço 
limitado, pouco extenso” (DELEUZE, 2013, p 80). Dessa forma, emerge um novo sistema penal, 
que não mais vai se preocupar com expor ao povo a pena do suplício dos infratores das leis, mas 
que se concentrará em encarcerá-los, isolá-los e adestrá-los. 

 
O Panóptico funciona como uma espécie de laboratório de poder. Graças a 
seus mecanismos de observação, ganha em eficácia e em capacidade de 
penetração no comportamento dos homens: um aumento de saber vem se 
implantar em todas as frentes do poder, descobrindo objetos que devem ser 
conhecidos em todas as superfícies onde se exerça (FOUCAULT, 1977, p 198). 

 
 
 

Todavia, o Panóptico não apenas se aplica a penitenciarias. “O panoptismo é o princípio geral 
de uma nova “anatomia política” cujo objeto e fim não são a relação de soberania, mas as 
relações de disciplina” (FOUCAULT, 1977, p 202). Essas relações de disciplinas são constituídas 
por diversos mecanismos e as instituições (hospitais, hospícios, escolas etc.) terão como função 
a aplicação do princípio instaurado pelo panoptismo. 

 
 
 

Dessa forma, o Panóptico insere uma nova diretriz na qual o poder será aplicado. “A fórmula 
abstrata do Panoptismo não é mais, então, “ver sem ser visto”, mas impor uma conduta qualquer 
a uma multiplicidade humana qualquer. Especifica-se apenas que a multiplicidade considerada 
deve ser reduzida, tomada num espaço restrito, e que a imposição de uma conduta se faz através 
da repartição no espaço-tempo...” (DELEUZE, 2013, p 43). Assim, a Modernidade introduz um 
novo tipo de aplicação de um processo que visa moldar condutas. Na decadência da soberania, 
nasce o poder disciplinar como forma de organização da sociedade a partir do indivíduo. 

 
O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o 
desarticula e o recompõe. Uma “anatomia política”, que é também 
igualmente uma “mecânica do poder”, está nascendo; ela define como se 
pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que 
façam o que se quer. Mas para que operem como se quer, com as técnicas, 
segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim 
corpos submissos e excitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças 
do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças 
(em termos políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do 
corpo; faz  dele por  um  lado uma  “aptidão”, uma  “capacidade” que ela 
procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que poderia 
resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. Se a exploração 
económica separa a força e o produto do trabalho, digamos que a coerção 
disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada 
e uma dominação acentuada (FOUCAULT, 1977, p 135 e 136).
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Eis a função do poder disciplinar na sociedade moderna: ele visa a produção de corpos úteis e 
dóceis. Por intermédio das instituições que atuam como mecanismos de produção desses corpos, 
ela separa indivíduos normais dos anormais. Para melhor esquadrinhar e aproveitar os 
indivíduos, discerni-los e enquadrá-los na melhor instituição, onde por sua vez serão moldados 
para serem mais bem aproveitados. 

 
O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de 
retirar, tem como função maior “adestrar”; ou sem dúvida adestrar para 
retirar e se apropriar ainda mais e melhor. […] Em vez de dobrar 
uniformemente e  por  massa  tudo  que  está  submetido,  separa,  analisa, 
diferencia, leva seus processos de decomposição até às singularidades 
necessárias e suficientes. “Adestra” as multidões confusas, móveis, inúteis de 
corpos e forças para uma multiplicidade de elementos individuais- pequenas 
células separadas, autonomias orgânicas, identidades e continuidades 
genéticas, segmentos combinatórios. A disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a 
técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo 
como objetos e como instrumentos de seu exercício (FOUCAULT, 1977, p 
167). 

 
 
 

Outro papel importante que o poder disciplinar tem é o de homogeneizar as multidões, ao 
“adestrar” os indivíduos esse novo tipo de organização social visa criar um normal que será 
parâmetro de organização dos corpos. Apartados das multidões, isolados num espaço para que 
seja otimizado no processo de adestramento. Assim, as diferenças são podadas para que corpos 
sejam homogeneizados, nasce assim a Modernidade, período em que os indivíduos são 
fabricados e adestrados. 

 
Esse espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os 
indivíduos estão inseridos num lugar fixo, onde os menores movimentos são 
controlados; onde todos os acontecimentos são registrados, onde um 
trabalho ininterrupto de escrita liga o centro e a periferia, onde o poder é 
exercido sem divisão, segundo uma figura hierárquica contínua, onde cada 
indivíduo é constantemente localizado, examinado e distribuído entre os 
vivos, os doentes e os mortos- isso tudo constitui um modelo compacto do 
dispositivo disciplinar (FOUCAULT, 1977, p 192). 

 
 
 

Vale salientar que o modelo de Bentham para as penitenciarias funciona como princípio geral 
para todas as instituições que mobilizam o poder disciplinar. Esse princípio também orienta o 
funcionamento de escolas, hospícios, hospitais, universidades, entre outras instituições. 

 
O principal objetivo do poder disciplinar era produzir um ser humano que 
pudesse ser tratado como “corpo dócil”. Esse corpo dócil também deveria ser 
um corpo produtivo. A tecnologia da disciplina desenvolveu-se e foi 
aperfeiçoada em fábricas, casernas, prisões e hospitais; em cada um desses 
lugares, o objetivo geral era um “aumento paralelo de utilidade e docilidade” 
dos indivíduos e das populações. As técnicas para disciplinar os corpos eram 
aplicadas, sobretudo, às classes trabalhadoras e ao subproletariado, apesar 
de não o serem exclusivamente, pois se aplicavam também a universidades e 
escolas (DREYFUS; RABINOW, 2010, p 178).
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Cada uma dessas instituições tem como função separar os indivíduos para que o processo de 
adestramento, que visa a normalidade, possa acontecer. Os indivíduos são enquadrados nessas 
instituições que os separa pela sua individualidade, de modo que cada indivíduo tem um lugar 
numa delas. Essas instituições aplicam o princípio geral do poder disciplinar para a produção de 
corpos dóceis aumentando sua utilidade ou sua eficiência. 

 
Uma das ideias essenciais de Vigiar e Punir é que as sociedades modernas 
podem ser definidas como sociedades "disciplinares”, mas a disciplina não 
pode ser identificada com uma instituição nem com um aparelho, 
exatamente porque ela é um tipo de poder, uma tecnologia, que atravessa 
todas as espécies de aparelhos e de instituições para reuni-los, prolongá-los, 
fazê- los convergir, fazer com que se apliquem de um novo modo (DELEUZE, 
2013, p 35). 

 
 
 

Partindo desse ponto de vista é necessário esclarecer que: “A “disciplina” não pode se identificar 
com uma instituição nem com um aparelho; ela é um tipo de poder, uma modalidade para 
exercê-lo, que comporta todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, de 
níveis de aplicação, de alvos; ela é uma “física” ou uma “anatomia” do poder, uma tecnologia” 
(FOUCAULT, 1977, p 208). Nesse aspecto, as instituições são enquadradas como pontos de 
incidência de poder em indivíduos, ou seja, a disciplina atua como um poder normalizador que 
vai incidir nas singularidades dos indivíduos por intermédio dos mecanismos disciplinares. A 
disciplina é toda uma técnica serve de meio para otimizar processos de adestramento de corpos, 
e essas técnicas são usadas pelas instituições em seus mais variados processos. 

 
Em uma palavra, as disciplinas são o conjunto das minúsculas invenções 
técnicas que permitiram fazer crescer a extensão útil das multiplicidades 
fazendo diminuir os inconvenientes do poder que, justamente para torná-las 
úteis, deve regê-las. Uma multiplicidade, seja uma oficina ou uma nação, um 
exército ou uma escola, atinge o limiar da disciplina quando a de uma para 
com a outra se torna favorável (FOUCAULT, 1977, p 213). 

 

 
 

Para apreendermos a particularidade do conceito de poder de Foucault é necessário perceber 
que tal conceito é desvinculado do mesmo conceito sustentado pela tradição: “[…] o poder 
disciplinar encarrega-se do corpo singular e do controle na escola, no hospital, na fábrica, na 
prisão, no hospício” (MARIETTI, 1977, p 46). Para o autor, o poder disciplinar não apenas oprime 
os indivíduos, pois se assim fosse ele não se perpetuaria nos corpos. “A disciplina, então, opera 
individual e detalhadamente sobre os corpos. […] Ela o faz não os despedaçando ou 
repreendendo, mas por procedimentos “humildes” de treinamento e distribuição. Ela opera 
através de uma combinação de observação hierárquica e sanção normalizadora, que se associam 
a uma técnica central do poder disciplinar: o exame” (DREYFUS; RABINOW, 2010, p 
206). As instituições fabricam indivíduos por pequenos procedimentos de maneira detalhada e 
capilar. O poder se exerce em corpos de modo capilar, sempre com um responsável dessas 
instituições a examinar os resultados de seus produtos. O poder não apenas oprime, mas ele 
também é produtor. Ele produz corpos dóceis e adestra indivíduos para normalizar 
comportamentos e condutas.
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Contudo, para os fins desse trabalho se torna necessário elucidar uma outra perspectiva que 
Foucault aborda. Em Vigiar e punir, o autor trabalha com os sistemas penais da Idade Clássica e 
da Modernidade, esse último período mencionado foi marcado pela disciplina e produção de 
indivíduos, basicamente por um tipo de poder que tinha objeto de incidência, o corpo. 

 

 
 

Já Em defesa da sociedade, Foucault vai demonstrar outro tipo de poder, onde ao invés de ter 
como objeto o corpo, terá como objeto, a vida. “Para Foucault, essa nova técnica de poder 
biopolítica se aplica – diferentemente das disciplinas, que se aplicam ao corpo – a vida dos 
homens, ou ainda, se preferirmos, ela se dirige não ao homem-corpo, mas ao homem vivo, ao 
homem ser vivo; no limite se vocês quiserem, ao homem espécie” (KUNSLER, 2016, p 225). Com 
isso, a biopolítica passa a analisar o gerenciamento da vida que os tipos de poderes dos períodos 
históricos se exerceram, não mais se trata de indivíduos nem de seu adestramento, se trata da 
gestão da vida dos indivíduos, entendendo-os dentro de um coletivo. 

 

 
 

Sob essa nova ótica o autor mostra que no período Clássico, o soberano era quem detinha o 
direito da vida e morte de seus súditos. Tanto que tal poder se manifestava através dos suplícios, 
de modo que o poder sob a vida dos súditos era marcado por meio das penas que se mostravam 
ao público. Nesse sentido, o poder sobre a vida do período clássico é denominado por Foucault 
como um poder que fazia morrer e deixava viver. Ele fazia morrer os degenerados e delinquentes 
que desafiavam as leis do soberano, e deixava viver os súditos fiéis e obedientes. Porque era de 
direito do soberano, já que esse foi um enviado de Deus para governar a nação. 

 
 
 

Já na Modernidade o princípio que regia a biopolítica era outro. “A soberania fazia morrer e 
deixava viver. E eis que agora aparece um poder que eu chamaria de regulamentação e que 
consiste, ao contrário, em  fazer viver e em deixar morrer” (FOUCAULT,  2016, p 207). Na 
Modernidade é necessário a vida para que dela se possa aproveitar. Enquanto o poder disciplinar 
adestra os indivíduos, a biopolítica na Modernidade cria as condições de vida para que o poder 
disciplinar possa coagir corpos dóceis com condutas a serem ensinadas. 

 
Mudança de perspectiva do poder, de alcance das tecnologias, em que, ao 
invés  da  incidência  deste  sobre  um  corpo  individualizado, temos  agora 
investimentos de controle sobre uma massa global, afetada por processos de 
conjunto que são próprios da vida como a natalidade, a doença e a produção. 
Temos neste sentido uma tomada de poder que, por sua vez, é massificante. 
O filósofo nos ensina que depois da anátomo-política do corpo humano, 
caracterizada pelas tecnologias de controle e vigilância desenvolvidas pelo 
poder disciplinar nas suas diferentes instituições, apoiados sobre os saberes 
modernos, entra em cena uma “biopolítica” da espécie humana. Um corpo 
múltiplo. Com inúmeras cabeças, se não ao infinito pelo menos 
necessariamente numerável. É essa noção de “população”. A biopolítica lida 
com a população, e a população como problema político, como problema a 
um só tempo científico e político, como problema biológico e como problema 
de poder, acho que aparece nesse momento (KUNSLER, 2016, p 225).
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O conceito de população pela primeira vez será amplamente pensado juntamente com suas 
condições demográficas, pois nascerá nesse período a preocupação com a saúde do corpo social. 
Já que apenas uma população em condição favorável poderá ser mais bem aproveitada. 

 
Nos mecanismos implantados pela biopolítica, vai se tratar sobretudo, é claro, 
de previsões, de estimativas estatísticas, de medições globais; vai se tratar, 
igualmente, não de modificar tal fenômeno em especial, não tanto tal 
indivíduo, na medida em que é indivíduo, mas, essencialmente, de intervir no 
nível daquilo que são as determinações desses fenômenos gerais, desses 
fenômenos no que eles têm de global […] em resumo, de levar em conta a 
vida, os processos biológicos do homem-espécie e de assegurar sobre eles 
não uma disciplina, mas uma regulamentação (FOUCAULT, 2016, p 207). 

 
 
 

Em outras palavras, a biopolítica na Modernidade é uma analítica histórico-política que vai se 
preocupar com as condições de vida de uma população e que visa o controle de fenômenos 
naturais em torno da população, de modo a exercer um controle, por meio da regulamentação, 
do corpo social. Em função da biopolítica serão regulamentadas as condições mínimas da vida 
para assim obter um maior controle e consequentemente fazer viver, isto é, ao implementar um 
controle sob a gestão da vida dos indivíduos a biopolítica irá: controlar epidemias, controlar a 
sexualidade, controlar as taxas de natalidade e mortalidade, entre outros exemplos. Já que o 
poder disciplinar e o regulamentador são constituídos no mesmo período, há alguma relação 
entre eles de modo a formar uma unidade discursiva? 

 
De uma forma mais geral ainda, pode-se dizer que o elemento que vai circular 
entre o disciplinar e o regulamentador, que vai se aplicar, da mesma forma, 
ao corpo e à população, que permite a um só tempo controlar a ordem 
disciplinar do corpo e os acontecimentos aleatórios de uma multiplicidade 
biológica, esse elemento que circula entre um e outro é a “norma”. A norma 
é o que pode tanto se aplicar a um corpo que se quer disciplinar quanto a 
uma população que se quer regulamentar. A sociedade de normalização não 
é, pois, nessas condições, uma espécie de sociedade disciplinar generalizada 
cujas instituições disciplinares teriam se alastrado e finalmente recoberto 
todo espaço […]. A sociedade de normalização é uma sociedade em que se 
cruzam, conforme uma articulação ortogonal, a norma da disciplina e a norma 
da regulamentação (FOUCAULT, 2016, p 212 e 213). 

 
 
 

Apesar do poder disciplinar e do regulamentador fazerem parte de eixos distintos, um incide no 
corpo e o outro na população. Há uma convergência entre eles, ambos visam estabelecer uma 
norma. A norma instituída pelo poder disciplinar visa a docilização de corpos e formação de 
indivíduos, que posteriormente serão mais bem aproveitados. A norma instituída pela biopolítica 
visa a regulamentação de condições mínimas de vida, de modo que os corpos dóceis possam ter 
condições de serem aproveitados pela sociedade. 

 
 
 

Entretanto se a biopolítica na Modernidade faz viver através da regulamentação que cria as 
condições para isso, como ela deixa morrer? Interrogação que pode ser respondida facilmente: 
o deixar morrer se perpetua através de um discurso de racismo de Estado. “Com efeito, que é o 
racismo? É, primeiro, o meio de introduzir afinal, nesse domínio da vida de que o poder se
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incumbiu, um corte: o corte entre o que deve viver e o que deve morrer” (FOUCAULT, 2016, p 
214). Foucault demonstra que a parte do deixar morrer acontece por meio de um discurso de 
racismo de Estado, os humanos são seccionados em grupos e tais conjuntos são determinantes 
a essa outra face da biopolítica. 

 

 
 

Por que, na Modernidade, há essa arbitrariedade na divisão entre o que deve morrer e o que 
deve viver? “A morte do outro não é simplesmente a minha vida, na medida em que seria, minha 
segurança pessoal; a morte do outro, a morte da raça ruim, da raça inferior (ou do degenerado, 
ou do  anormal), é o  que vai deixar a vida em geral mais sadia; mais sadia e mais pura” 
(FOUCAULT, 2016, p 215). Ora, é justamente através do extermínio da parte “inferior” da 
humanidade é que haverá uma homogeneização das raças, um tipo de discurso que mostra que 
a Modernidade visa uma higienização ao eliminar aquilo que considera como anomalia. 

 

 
 

Em outras palavras, “[…] o racismo é ligado ao funcionamento de um Estado que é obrigado a 
utilizar a raça, a eliminação das raças e a purificação da raça para exercer seu poder soberano” 
(FOUCAULT, 2016, p 217). O poder soberano do aparato Estatal moderno evidencia a busca por 
uma higienização da população, o discurso da pureza de raças demonstra que o princípio da 
norma tem como efeito prático o extermínio daquilo que escapa os padrões tidos como normais 
da população. 

 
 
 

ANÁLISE DE CASO 
 

 
 

Nesse momento, uso os conceitos trabalhados na parte de análise do referencial teórico, de 
modo a dar suporte analítico ao Projeto de Lei (PL) Nº 33/2019 de autoria da Vereadora Iolanda 
Divina de Aquino Leite e a ação social do Vereador César Caiado de Castro. A Lei aprovada em 
plenário da Câmara dos vereadores por maioria absoluta tem a intenção de: 

 
Art. 2º A presente Lei objetiva promover: 

 
I- conhecimento e importância da Lei Maria da Penha, Lei Federal nº 11.340, 
de 07 de agosto de 2006; 

 
II- eventos para o debate público sobre a Política Nacional de Combate à 
Violência contra a Mulher; 

 
III- difusão de boas práticas de conscientização, prevenção e combate à 
Violência contra a Mulher; 

 
IV- difusão de informações sobre o combate à Violência Contra Mulheres ao 
feminicídio. 

 
V- mobilizar a comunidade para a participação nas ações de prevenção e 
enfrentamento de violências contra Mulheres; e 

 
VI- divulgar iniciativas, ações e campanhas de combate e enfrentamento de 
violências contra mulheres (CIDADE DE GOIÁS, 2019, p 1).
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Em outras palavras, esse PL tem o intuito de promover um debate que conscientize a população 
contra a violência a mulher e os diversos mecanismos legais já existentes, para a promoção de 
uma sociedade isenta de tal tipo de violência e impunidade a esse crime. Já a ação social 
desenvolvida pelo Vereador César Caiado de Castro não foi transformada em projeto de lei. 
Contudo, é possível observar que desde o ano de 2017 o referido Vereador desenvolve tal 
projeto, como consta no relatório final do projeto de extensão Filosofia e Cidadania: 

 
O vereador Cesar Caiado de Castro é o representante do esporte na Cidade 
de Goiás. Chegou a mencionar uma importante proposta de vinculação de 
participação dos alunos das escolas municipais nos campeonatos de futebol 
com a exigência de médias escolares, na sessão do dia 04-11-2017, mas não 
transformou isso em projeto de lei (FERREIRA; COLANTONI; MENEZES; LOPES; 
PEREIRA; SOUZA; MOURA; NASCIMENTO; FREITAS, 2018, p 10). 

 

 
 

Nesse sentido, podemos observar que a ação social do vereador em questão promove benefícios 
à educação da Cidade de Goiás. Já que incentiva os alunos a não só irem às escolas, como 
também manterem média escolar para participarem de seu projeto, o que promove uma 
diminuição da evasão escolar. Assim, podemos observar que tanto o PL como a ação social 
podem ser consideradas políticas públicas que visam e incidem sobre minorias, de forma que o 
PL tem como foco as mulheres e a ação social incide sob uma juventude marginalizada e pobre2. 

 

 
 

Contudo o modo de aplicação é distinto, pois os focos de incidência dessas ações promovidas 
pelos vereadores são diferentes. Enquanto a ação social é direcionada aos alunos do ensino 
fundamental e tem como finalidade a manutenção desses jovens nas escolas com um 
desempenho dentro das médias. O projeto de lei é direcionado a sociedade civil e tem como 
finalidade a promoção da não violência contra as mulheres, e a conscientização dos instrumentos 
legais a serem executados contra tal violência. 

 
 
 

Com a análise da ação social do vereador César, é possível mostrar a convergência da norma 
entre o poder disciplinar e a biopolítica de Foucault abordado na exposição do referencial 
teórico. Em nosso país é possível perceber um grande índice de morte à juventude marginalizada, 
a exemplo dos negros, tais como demonstram as mais recorrentes notícias. Com a execução da 
ação social do vereador em questão, é possível fazer com que uma juventude fragilizada possa 
permanecer numa instituição, no caso analisado: a escola. Já que podemos perceber que em 
nosso país é usual a morte da juventude brasileira em lugares periféricos da sociedade. Na óptica 
da biopolítica foucaultiana o fazer morrer se dá a partir do critério da vulnerabilidade social na 
análise aqui proposta. Nesse aspecto, a linha que define o que pode estar vivo e o que deve 
morrer é traçada no corpo social, de modo em que deixa morrer os que ficam a margem e na 
periferia ou os inserem noutras instituições “mais adequadas” (unidades de internação de 
menores infratores). Sob a ótica da disciplina, o adestramento visa estabelecer a norma a partir 
da coordenação do comportamento individual, de modo a moldar o indivíduo dentro da 
demanda instituída pelos mecanismos disciplinares. O ponto que chama atenção é o fato de que 
tanto as escolas, como as unidades de internação de menores infratores, fazem 

 

 
2 Vale salientar que a ação social do Vereador César Caiado de Castro não se transformou em projeto de lei e não 
apresenta dados sobre quantitativo e maiores informações dos perfis dos alunos assistidos pela ação.
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parte de um mecanismo disciplinar que visa a produção de corpos dóceis. Contudo, o poder 
incide em diferentes tipos de corpos. Enquanto as escolas visam o adestramento de jovens 
“normais” as unidades de internação de menores infratores visam o adestramento de menores 
delinquentes. 

 

 
 

Com a análise do projeto de lei da vereadora Iolanda é também utilizado o referencial teórico 
da biopolítica foucaultiana no seguinte aspecto. Não é incomum notícias sobre feminicídio ou 
relatos de violência contra a mulher nos mais variados meios de divulgação de nossa sociedade. 
Nesse sentido, é possível observar outra linha que a biopolítica traça do que pode viver e deve 
morrer, no caso analisado é a mulher. Contudo, não é qualquer tipo de mulher que se enquadra 
nesse perfil do que deve morrer. O fator que piora a situação da violência contra as mulheres e 
o feminicídio está vinculado a etnia, já que a violência contra mulheres negras é mais recorrente, 
segundo o IPEA em um estudo que visava levantar dados do panorama da violência contra a 
mulher no período de 1995 a 2015. 

 
 
 

Silvio Almeida em O que é o racismo estrutural? faz uma divisão da concepção do racismo em 
três tipos: individual, institucional e estrutural. O racismo individual “[…] é concebido como uma 
espécie de “patologia”. Seria um fenômeno ético ou psicológico de caráter individual ou coletivo, 
atribuído a grupos isolados; ou ainda, a uma “irracionalidade”, a ser combatida no campo jurídico 
[…]” (ALMEIDA, 2018, p 28). Nessa concepção, o racismo estaria vinculado a uma ideia de doença 
de indivíduos ao menosprezar determinado segmento social, o que para o autor em questão seria 
uma concepção rasa para se debater o tema do racismo. 

 
 
 

Por sua vez, a concepção do racismo institucional “[…] não se resume a comportamentos 
individuais, mas é tratado como o resultado do funcionamento das instituições, que passam a 
atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios a 
partir da raça” (ALMEIDA, 2018, p 29). Nessa concepção, o racismo estaria vinculado a uma ideia 
de que as instituições, ao privilegiar determinado segmento social, exclui as minorias de suas 
instituições, sejam elas: Câmaras Municipais, Estaduais, Federais, Universidades, cargos públicos 
no geral, entre outras. 

 
 
 

Já o racismo estrutural, 
 

[…] é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo “normal” 
com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até 
familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. 
O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos 
institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não 
exceção. O racismo é parte de um processo social que “ocorre pelas costas 
dos indivíduos e lhes parece legado pela tradição” (ALMEIDA, 2018, p 38 e 
39). 

 
 
 

Para entender o racismo estrutural é necessário perceber que tanto as concepções de tipo 
individual e institucional são sintomas da estrutura social. O que vai na mão da concepção de
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racismo de Estado defendida por Foucault, de modo que o racismo é também a segmentação 
dos humanos em grupos numa sociedade biopolítica cindida entre aqueles que são objetos do 
fazer viver e, de outra parte, o que estão sujeitos ao “deixar morrer”. 

 

 
 

Retomando ao PL da Vereadora Iolanda, mais especificamente na justificativa de tal projeto no 
corpo do texto: 

 
Dentre tantos objetivos, precisamos fazer com que esta reflexão possa 
incentivar a criação de políticas públicas capazes de promover a igualdade 
entre homens e mulheres e a redução da violência doméstica em todos os 
seus níveis. Sob diversas formas e intensidades, a violência doméstica e 
familiar contra as mulheres é recorrente e presente em toda a sociedade, 
motivando crimes hediondos e graves violações de direitos humanos, desta 
forma precisamos de estruturas sociais que permitam que as mulheres sejam 
valorizadas e protegidas nos ambientes em que estejam (CIDADE DE GOIÁS, 
2019, p 2). 

 
 
 

Tal qual está constituída a biopolítica na Modernidade, segundo Foucault, também as mulheres 
são  um dos segmentos sociais que se deixa morrer ou que se expõe a morte com certa 
normalidade. Vale ainda salientar a importância da representatividade como um importante 
passo contra o racismo (ALMEIDA, 2018, p 84). Visto que a autoria do PL foi da única 
representante feminina na Câmara Municipal da Cidade de Goiás, em que num lugar de poder 
e prestígio social criou uma lei de ação afirmativa em defesa das mulheres. Para que as escolas 
e a sociedade civil como um todo possam participar de debates, de forma que isso resulte na 
produção de indivíduos conscientes de seus papéis na conjuntura das estruturas sociais. 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

Na parte de coleta de dados, foi observado que os trabalhos na Câmara Municipal da Cidade de 
Goiás seguem certa normalidade, união e harmonia na relação entre os vereadores tão 
necessárias para o funcionamento regular do legislativo. Também vale ressaltar a consciência 
que os vereadores demonstraram a respeito da situação da cidade, numa dependência no papel 
das instituições de ensino superior para o desenvolvimento social e econômico do município de 
Goiás. E na necessidade de criação de projetos para desenvolver novas atividades na cidade, 
atrativos esses que visam o aumento do fluxo de pessoas para o turismo local. 

 

 
 

Na parte da exposição do referencial teórico, a princípio foi possível ver o papel das instituições 
sociais disciplinares na formação dos indivíduos e como o poder disciplinar funciona a partir das 
instituições para o processo de docilização dos corpos. Em seguida, foi possível ver a diferença 
de análise entre o campo de incidência do poder disciplinar e da biopolítica. Enquanto o poder 
disciplinar incide no corpo, a biopolítica, por fim, se preocupa em criar regulamentação que vai 
gerir a vida, e sob o princípio do racismo de Estado vai seccionar o corpo social em grupos. De 
modo que fará viver a maioria homogênea e normal e a minoria heterogênea e anormal mais 
exposta à marginalidade, à violência e à morte, por sua vez, deixará morrer.
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Na parte de análise de caso, foi possível observar que a ação social do vereador César consegue 
diminuir a evasão escolar com o incentivo da prática esportiva, de modo que os jovens 
permaneçam nas escolas evitando que se tornem delinquentes e sejam mortos ou encaminhados 
para as unidades de internação de menores infratores. Além disso também foi possível observar 
a importância da representatividade para a construção de ações afirmativas no projeto de lei da 
vereadora Iolanda. Desse modo, tanto o projeto de lei como a ação social mostram caminhos 
para que consigamos romper com esse “deixar morrer” que reverbera nas estruturas sociais e 
operam genocídios das minorias. Dessa forma, ampliar o debate para o corpo social é um 
importante mecanismo de defesa para a construção de indivíduos conscientes de seu papel social. 
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RESUMO 

Em decorrência de lutas políticas e principalmente com a decisão da mudança da capital goiana, 
em 1937, a Cidade de Goiás obteve um status de atraso. Os partidários do governo entendiam 
que a única possibilidade de avanço para a antiga capital seria vinculá-la a Goiânia, o que só seria 
possível por meio da sua colocação como um passado superado, mas necessário. O discurso de 
Goiás como cidade tradicional faz com que os próprios moradores, aos poucos, transformem o 
sentimento de abandono, vindo da mudança da capital, em orgulho por representarem as raízes 
culturais do estado. Nada corrobora mais com esse discurso do que a arquitetura colonial, que 
se consolida na cidade como representante dessas ‘raízes goianas’. Entretanto, as novas 
arquiteturas da cidade, evidenciadas em sua infraestrutura a partir das décadas de 1960, 
contrastam com esse discurso de valorização do passado tradicional e colonial, e buscam se 
vincular mais com a modernidade propagada nas cidades modernas próximas, Goiânia e Brasília, 
tais como a proposta do Hotel Vila Boa e do Colégio Estadual Alcide Jubé, ambos projetados pelo 
arquiteto Renan de Barros Oliveira. 

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura moderna; Cidade de Goiás; Hotel Vila Boa; Colégio Alcide Jubé. 
  

INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta alguns resultados do projeto de extensão A Linguagem Moderna nas obras 
do Colégio Alcide Jubé e no Hotel Vila Boa na Cidade de Goiás, cadastrado junto à PROEC, e 
realizado por docentes e discentes do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Goiás, Regional Goiás. 

A escolha das edificações modernas do Colégio Jubé e do Hotel Vila Boa como objetos de análise 
deu-se em função de sua vinculação ao repertório modernista fruto do trabalho do arquiteto 
Renan Barros de Oliveira. Este profissional vilaboense, tendo se formado na atual Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, retorna ao centro-oeste 
aplicando em seus projetos o vocabulário moderno aprendido com a escola carioca. 

Por conter o maior acervo urbano tombado em nível federal no estado de Goiás, dada a 
qualidade e extensão do remanescente casario colonial que remonta ao século XVIII, período de 
sua fundação, a Cidade de Goiás apresenta uma lacuna historiográfica no que concerne às 
intervenções de outros períodos, sobretudo o moderno. 

Tais inserções presentes no centro histórico preservado são poucas e espalhadas, mas dentre 
elas, as edificações do Colégio e do Hotel apresentam grande qualidade espacial. Suas 
particularidades revelam a influência que seu autor sofreu das modernas capitais Brasília e 
Goiânia, bem como Rio de Janeiro, cidade de sua formação, e como adaptou tais pressupostos 
a uma cidade de pequeno porte, dividida entre o orgulho de ser berço cultural e detentora das 
raízes da tradição goiana, e os anseios por modernização. 

Foram, então, realizados levantamentos de campo nas duas edificações vilaboense citadas, e 
pesquisa historiográfica de outros exemplares modernos localizados em Brasília, Goiânia e no 
Rio de Janeiro. A coleta desses dados em paralelo ao levantamento da trajetória vilaboense 
rumo à modernização, e ainda, à revisão bibliográfica proporcionou a análise da arquitetura 
proposta nos dois edifícios frente à arquitetura moderna brasileira, indicando as principais 
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semelhanças no que diz respeito aos seus aspectos constitutivos. Assim podem ser citadas: 
volumetria, fenestrações, estrutura, distribuição espacial, vedação e materiais. 

A metodologia adotada se comprometeu a atender os objetivos do projeto de extensão, que 
buscou aprofundar o conhecimento e cadastramento destas edificações, e reconhecer o 
trabalho do arquiteto Renan Barros de Oliveira – ainda hoje desconhecido –, além de promover 
a arquitetura moderna vilaboense a fim de sensibilizar a comunidade em geral acerca da 
existência e relevância deste patrimônio na cidade, e fomentar o debate nos meios acadêmicos 
sobre a arquitetura moderna e sua ocorrência na Cidade de Goiás. 

CRITÉRIOS DA SELEÇÃO E PROJETOS SELECIONADOS  

A progressiva modernização da arquitetura na cidade de Goiás se concretizou, assim como em 
outras cidades brasileira, independente de seus portes, a partir de fluxos de profissionais 
arquitetos que se graduaram, sobretudo, no Rio de Janeiro, em São Paulo e Minas Gerais. 

De forma a correlacionar semelhanças entre as edificações do Hotel Vila Boa e do Colégio Alcide 
Jubé com outros exemplares do modernismo brasileiro, o presente trabalho utilizou como 
critérios de seleção das obras de estudo: projetos de autoria de arquitetos formados pela escola 
carioca, assim como Renan Oliveira, executados no Rio de Janeiro e em cidades consideradas 
modernas da região centro-oeste, a saber, Goiânia e Brasília. 

Assim, além de Renan Barros de Oliveira que assina os projetos do Hotel e do Colégio, têm-se 
aqui os trabalhos de José de Souza Reis, Affonso Eduardo Reidy, Irmãos Roberto e Jorge 
Machado Moreira, alunos de Lucio Costa e Gregori Warchavchik, e contemporâneos de Oscar 
Niemeyer e Carlos Leão; além de especial atenção ao também goiano com formação em 
arquitetura no Rio de Janeiro, Eurico Calixto de Godoi, de uma geração posterior e 
contemporâneo a Renan Barros de Oliveira. 

Procurou-se, prioritariamente, a eleição de projetos de mesmo programa arquitetônico, 
contando assim com duas edificações educacionais: a Escola Parque SQS 308, projetada por José 
de Souza Reis em 1958, em Brasília, e o projeto de Jorge Machado Moreira em 1957, para abrigar 
a, então, Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil1 em 1957, no Rio de 
Janeiro. A edificação foi premiada na IV Bienal de São Paulo e será chamada “FAU/UFRJ” neste 
trabalho2. 

Com caráter de habitação multifamiliar temporária, assim como o Vila Boa, tem-se o projeto da 
Colônia de Férias do Instituto de Resseguros do Brasil, concentrando-se no bloco de 
hospedagem. Projetada pelo escritório MMM Roberto, foi construída no Rio de Janeiro em 1943. 
A análise conta ainda com duas edificações institucionais: o Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro (MAM), projetado por Affonso Eduardo Reidy, em 1954, e o edifício da Assembleia 
Legislativa de Goiás, inaugurado em Goiânia em 1960, com projeto de Eurico Calixto de Godoi. 

 

 

1 Atual FAU/UFRJ. 

2 Atualmente a edificação abriga, além da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), a Escola de Belas Artes (EBA), 
o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR), Decania (CLA) e as instalações administrativas da 
Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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A MODERNIZAÇÃO NO CONTEXTO VILABOENSE  

No início do século XX, a cidade de Goiás era um núcleo urbano formado em grande parte por 
arquitetura de origem portuguesa – ruas sinuosas, adaptadas à topografia local; casas agrupadas 
umas às outras; igrejas e edifícios oficiais, destacados em seus largos irregulares – onde 
simplicidade e lentidão faziam parte do ritmo de vida de seus moradores. 

Após a Revolução de 1930, o poder público, através do governador Pedro Ludovico Teixeira, 
passou a intervir diretamente nas esferas que compunham a vida social urbana municipal. 
Argumentando acerca da insuficiente infraestrutura básica ofertada pela antiga Vila Boa3 e da 
ausência de um estilo de vida digno de uma capital moderna, o interventor defendeu a 
necessidade de uma nova capital, assim como o fizera outros estados brasileiros: 

Pedro Ludovico Teixeira resumia seus ataques às deficiências e ao marasmo 
da cidade de Goiás. Argumentava que dois outros Estados da Federação, 
Sergipe e Minas Gerais, tinham obtido sucesso total ao mudar suas capitais 
em 1855 e 1897, respectivamente. Era uma forma de demonstrar, também, 
o desejo e a necessidade do Estado de Goiás de se inserir no projeto nacional 
(CHAUL, 2009, p. 103). 

Esse projeto nacional a que se refere Chaul, corresponde aos reflexos do caráter modernizador 
presente na revolução de 1930, que se processou no nível do discurso de ruptura com o seu 
passado imediato e igualmente com as relações herdadas, que passaram a ser vistas como 
símbolo de atraso a ser negado e esquecido. Com esses anseios de modernidade, em diversas 
cidades brasileiras foram empreendidas demolições e alterações de edificações e monumentos 
que remetiam a este passado histórico.  

No âmbito político, ademais da construção dessa narrativa de rompimento, “o controle das 
tensões no campo tentaria ser resolvido a partir da ocupação de novas terras no interior do País 
através do incentivo governamental.” (ARRAIS, 2007, p. 831). Estimulava-se, assim, a ocupação 
de novos territórios, e que estes pudessem ser produzidos segundo padrões modernos.  

Uma vez mais apelava-se para a insuficiência da manutenção da antiga Vila Boa como capital, 
uma vez que suas ruas e becos eram estreitos e sinuosos, dificultando o acesso de veículos e 
não comportando a inserção de novos edifícios modernos. De fato, Goiás estava longe de ser a 
cidade-modelo apregoada pela Carta de Atenas, de 19334. 

Não comportando a ânsia de progresso e desenvolvimento almejada por seus cidadãos mais 
influentes, concretizou-se em 1937 a transferência da capital do estado de Goiás para a nova 
capital projetada, Goiânia, fazendo com que a cidade vilaboense adentrasse no esquecimento e 
se tornasse um símbolo de atraso. A imagem perpetuada de um meio rural e de um passado 
colonial impregnava a cidade, ao contrário de Goiânia, que se materializava frente à agitação de 
uma capital moderna. 

Os partidários do governo entendiam que a única possibilidade para a outrora 
capital do Estado era vinculá-la a Goiânia, o que só seria possível por meio da 

 

3 Vila Boa de Goyaz era o nome da Cidade de Goiás nos tempos coloniais. 

4 Na Carta de Atenas (1933), o espaço urbano deveria ser ordenado segundo as diretrizes do urbanismo moderno, 
em que as atividades trabalhar, circular, habitar e recrear-se passam a estar espacialmente consideradas. 
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sua colocação como o passado necessário, mas superado. Reconhecê-la como 
passado do lugar significava dignificá-la, reconhecer sua importância, mas, 
simultaneamente, desprender-se do compromisso de inseri-la nos meandros 
da modernidade. A Cidade de Goiás funcionaria como o contraponto à 
Goiânia: tradição x modernidade. (OLIVEIRA, 2011, p. 203) 

Sendo assim, a narrativa da Cidade de Goiás como cidade tradicional fez com que os próprios 
moradores, aos poucos, transformassem o sentimento de abandono em orgulho por 
representarem as raízes culturais do estado. Na década de 1940, o jornal Cidade de Goiaz já 
propunha a assimilação da antiga Vila Boa como monumento e a possibilidade de vinculá-la às 
atividades econômicas do turismo, antecipando a definição da cidade como um lugar de 
memória para os goianos, que culminaria mais tarde no tombamento de suas igrejas 
setecentistas pelo então SPHAN5. 

Acho, com a maior sinceridade, que à antiga capital devem ser encaminhados 
os turistas que venham ter ao Estado, os quais, após sentir a vibração 
trepidante de Goiânia e Anápolis, encontrarão na cidade de Anhanguera algo 
que muito podem se orgulhar os goianos. [...]. Para se conseguir esse objetivo 
[...], há uma coisa a se fazer: intensificar o intercâmbio social entre a velha e 
a nova capital – duas cidades que tem que marchar de mãos dadas, no futuro. 
(CIDADE DE GOIAZ, 10 mar. 1940, n.75, apud OLIVEIRA, 2011, p. 204). 

Concomitante ao intento de preservar as raízes da arquitetura colonial goiana surgem na 
paisagem da cidade de Goiás, desde o final do século XIX, pontuais iniciativas que materializam, 
na arquitetura, o avanço do pensamento moderno da época. Isso porque, apesar da vinculação 
ao discurso da tradição, o anseio pela modernização acabou por emergir pela cidade, sem que, 
entretanto, resultasse em uma quantidade de obras modernas expressivas em relação ao 
conjunto arquitetônico colonial que compõe a cidade, de forma a alterar sua paisagem cultural. 
De toda forma, vê-se o emprego de novos materiais e um novo repertório formal surgindo, que 
deu início à modernização da cidade. 

Fonseca e Oliveira (2017) realizaram o levantamento e uma classificação preliminar destas 
principais ocorrências modernas encontradas no perímetro histórico da cidade. Nesta 
classificação, foram organizadas as iniciativas que permearam seu conjunto arquitetônico e 
urbanístico em três categorias principais.  

A primeira corresponde aos exemplares que apresentam tímidas intervenções em suas fachadas 
frontais, buscando marcar uma horizontalidade com o emprego de cimalhas bem destacadas, 
vãos de janela mais horizontalizados e vedados por esquadrias em ferro e vidro (figura 1). 

A segunda categoria apresenta exemplares com implantação diferenciada, descolando a 
edificação de suas divisas, e quebrando a rigidez volumétrica com maior ocorrência dos vazios 
que integram os interiores com a paisagem (figura 2). Tais edificações apresentam-se dividindo 
sua porção frontal entre varanda e garagem, que adquire certo protagonismo, e surge revestida 
por novos materiais, como pastilhas ou azulejaria em cores, além do emprego de elementos 
vazados.  

 

5 Em 1951, o então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual Instituto (IPHAN) salvaguardou alguns 
monumentos isolados e dois pequenos trechos do conjunto edificado da Cidade de Goiás. 
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Por fim uma terceira categoria corresponde a edificações que rompem com o casario linear e 
com aspectos tradicionais de gabarito e afastamentos, proporcionando alguma 
monumentalidade e se utilizando de novos recursos estruturais, como estrutura independente 
(figuras 3 e 4). É caracterizada por três representantes principais: a edificação do antigo Clube 
Recreativo Cantagalo, atualmente desativado, o Hotel Vila Boa e o Colégio Alcide Jubé, todos os 
edifícios de volumetria singular e implantação no lote e gabarito diferenciados. 

Estas edificações surgiram como resposta às demandas por novos equipamentos na 
infraestrutura municipal, tendo em vista o crescente interesse pela história e tradição das ‘raízes 
goianas’ que levou mais turistas à cidade e que tentava avançar e ser vista como o berço cultural 
do estado. As duas últimas (o Hotel e o Colégio), objetos de análise do presente trabalho, foram 
projetadas por Renan Barros de Oliveira6, um arquiteto local que se graduou na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU/UFRJ), e imprimiu em 
Goiás uma identidade moderna com evidentes afinidades com a escola carioca de arquitetura. 
 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1 e 2 – Exemplares pertencentes, respectivamente, à primeira e à segunda categoria de Fonseca e Oliveira (2017). 
Fonte: Fotos do acervo Existe Moderno em Goiás? 20197.  

 

 

 

Figuras 3 e 4 – Edificação do antigo Clube Recreativo Cantagalo, onde se vê a repetição de elementos verticais e um partido que se 
fecha pro exterior. Fonte: Fotos do acervo Existe Moderno em Goiás? 2019. 

 

6 Apesar da relevância do trabalho do arquiteto Renan Barros de Oliveira, pouco se tem registrado sobre sua trajetória 
profissional, constituindo uma lacuna na historiografia arquitetônica goiana. 

7 Existe Moderno em Goiás? é o nome do projeto de extensão anteriormente realizado pela mesma equipe deste 
trabalho, e contemplado pelo Edital de fomento n. 001/2019, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás 
(CAU/GO), cujo principal esforço contou com a divulgação da presença do moderno em Goiás através da publicação 
de um catálogo de cartões postais distribuídos em instituições de ensino superior do estado goiano. 
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A contribuição do arquiteto Renan, bem como de outros agentes, foi tardia frente às primeiras 
experiências brasileiras, mas contemporânea ao que acontecia na vizinha Goiânia. E assim como 
a capital, a cidade de Goiás conta com a atuação de profissionais vindos de outros estados, e de 
goianos, assim como o próprio Renan, que se graduaram, sobretudo, em Minas Gerais, no Rio 
de Janeiro e em São Paulo, onde tiveram contato com o ideário moderno. 

Silva Neto (2010) identifica três momentos de chegada de arquitetos modernistas em Goiânia: 
o primeiro no início dos anos 1950, vindos do Rio de Janeiro, contando com nomes como Eurico 
Calixto de Godói e Elder Rocha Lima; o segundo, na década de 1960, influenciados pela escola 
paulista vindos de São Paulo e Minas Gerais; e, o terceiro momento corresponde aos anos de 
1970, com arquitetos formados pela Universidade de Brasília.  Segawa (2000) acredita ser esse 
fluxo iniciado na década de 1950, o responsável por formular as bases da arquitetura moderna 
brasileira, marcando a expansão das cidades e sendo decisivo para o que chama de 
modernização. 

 

OBJETOS DE ESTUDO: AS EDIFICAÇÕES DO COLÉGIO E DO HOTEL 

BREVE HISTÓRICO 

Impulsionado pelo governo do estado de Goiás, o Hotel Turismo, atual Hotel Vila Boa, deveria 
ser moderno para abrigar turistas, também modernos, vindos de Goiânia e outras regiões. Sua 
construção foi iniciada em 1973 tendo sido inaugurado dois anos depois, em 1975. Até 1991 o 
hotel foi administrado por uma empresa ligada à secretaria estadual de turismo, quando, então, 
passou a ser administrado pela iniciativa privada, permanecendo assim até hoje. 

Contando com configurações diferenciadas de implantação no lote urbano, sua edificação 
imponente conta com fachadas delimitadas por estrutura em concreto e esquadrias de vidro, 
térreo com ambientes em planta livre e farta iluminação natural, que o moldou um equipamento 
inovador e muito diferente das tipologias encontradas na cidade (figuras 5 e 6).  

Na década anterior, em 1965, havia sido inaugurada a edificação que abriga o atual Colégio 
Estadual Alcide Jubé, também de feição modernista. Seu projeto rompeu com a linha colonial 
ao apresentar-se como um grande bloco retangular apoiado sobre pilares-pórtico, com base em 
“v” (figuras 7 e 8). Ele surgiu a partir da necessidade de criação de uma nova sede educacional 
para a cidade de Goiás.  
 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5 e 6 – Hotel Vila Boa.  
Fonte: Fotos do acervo Existe Moderno em Goiás? 2019. 
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Figuras 7 e 8 – Colégio Alcide Jubé.  
Fonte: Fotos do acervo Existe Moderno em Goiás? 2019. 

 

Em 1938, foi criada uma filial do Lyceu de Goiás na cidade vilaboense, contando com mais de 
200 alunos matriculados. Assim funcionou até 1948, quando foi implantado o Curso Clássico e 
Técnico, modalidades que atualmente formatam o Ensino Médio, passando a ser chamado 
Colégio Estadual de Goyaz. Em março de 1965, a instituição se mudou para a nova edificação 
construída em terreno doado pela prefeitura municipal, cuja construção teve início em abril de 
1956, passando a se chamar Mauro Borges Teixeira, então governador do estado, e por fim, 
Alcide Celso Ramos Jubé, professor e escritor vilaboense, correspondendo até hoje à instituição 
de ensino médio ali instalada. 

ASPECTOS FORMAIS EM ANÁLISE COMPARATIVA  

O Colégio Alcide Jubé possui um volume retangular em concreto armado, sustentado por pilotis 
triangulares, em forma de “v”, dispostos segundo ritmo constante que, embora sejam apenas 
estruturas de sustentação da imensa laje de concreto, formam pórticos semelhantes recuados 
na laje (figura 9).  

É interessante perceber que essa condição de pilares-pórticos é também encontrada na 
estrutura do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), projetado por Affonso Eduardo 
Reidy, em 1954 (figura 11). O ritmo de seus pórticos, em concreto armado, possibilita que o vão 
da edificação seja completamente livre de apoios internos, garantindo uma ampla área de 
convivência no térreo.  

       

Figuras 9 e 10: Pórticos recuados presentes na fachada do Colégio, e a marquise em balanço definindo o acesso ao interior da 
edificação.  

Fonte: Acervo Existe Moderno em Goiás? 2019. 
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 Além de função plástica, os pórticos fazem parte de um sofisticado sistema estrutural 
que sustenta o peso da edificação, como um exoesqueleto. Nesse sistema, enquanto a parte 
inferior funciona como pilar de apoio para o primeiro pavimento do edifício, o segundo 
pavimento (caso do MAM) e a cobertura (caso do Colégio Alcide Jubé) estão pendurados na 
parte superior destas mesmas peças. Com isso, conseguiu-se um espaço entre as lajes 
totalmente livre de pilares, ou seja, com extrema liberdade para a organização e composição 
dos ambientes internos. 
 

 

Figura 11: O exoesqueleto em destaque no MAM.  
Fonte: <https://bit.ly/3ezOaqG>, acesso em maio 2020.  

Figura 12: Janelas em fita e térreo liberado pelo emprego de pilotis, FAU/UFRJ. 
Fonte: <https://bit.ly/2Ow6Blq>, acesso em julho 2020. 

 

Ainda que não se utilize o exoesqueleto, a solução de liberar o térreo suspendendo a edificação 
com pilotis, cria um extenso pátio de fluxo e acesso fáceis sob seu vão. É o partido adotado por 
muitas obras modernas, como se observa tanto na edificação que abriga a FAU/UFRJ, projeto 
de Jorge Machado Moreira (figura 12), como na edificação da Assembleia Legislativa de Goiás 
(figura 13), projeto de Eurico Calixto de Godoi, e ainda na Escola Parque da SQS 308, de José de 
Souza Reis (figura 14), cujas volumetrias enfatizam o emprego dos pilotis.  

 Com a inovação das estruturas, o térreo dos edifícios foi ressignificado no tocante à sua 
função, sendo abandonada a ideia de serem espaços residuais servindo apenas como elemento 
de recepção, permitindo a caminhada sem obstáculos por toda a estrutura. A exceção se dá aos 
arranjos de vedação – em alvenaria ou painéis de vidro - para designar o espaço interno. No 
Jubé, destaca-se, em seu térreo, o acesso único ao interior do edifício marcado por uma 
marquise engastada na laje do pavimento superior (figura 10). 
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Figura 13 – Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Fonte: <https://bit.ly/3fD1a0a>, acesso em maio 2020. Figura 14: 
Fachada lateral da Escola-Parque 308/Sul.  

Fonte: ROCHA, 2011, p. 10-11. 
 

       Em termos de implantação, as obras aqui analisadas ostentam certa monumentalidade, 
muito em função de estarem centralizadas no lote, seguindo a ideia de integração espacial do 
edifício com a área circundante, interligando espaço privado e semipúblico e público.  

A busca pela racionalização dos ambientes, em cada uma das quatro edificações referidas, a 
setorização bem marcada e a criação de grandes espaços de circulação que formata esses 
edifícios são elementos que permitem constatar a semelhança entre eles. Resguardadas as 
diferenças de uso, proporção e funcionalidade dos espaços, as obras propõem uma forma 
desprovida de ornamentação e o destaque de elementos estruturais. 

A adoção de um sistema estrutural independente, que conta com o emprego do aço e concreto, 
se refletiu, ainda, nas soluções de vedação, permitindo grande versatilidade. Assim, as fachadas 
ora apresentam ritmo evidenciado por seus sistemas estruturais e suas esquadrias, como ocorre 
no Jubé e na FAU/UFRJ, ora empregam janelas em fita em toda a extensão das fenestrações 
lineares no pavimento superior, como se vê na Escola Parque. 

Nesta última, as lajes de piso do pavimento superior e da cobertura são avançadas, em relação 
à linha de pilares, criando uma cobertura para os corredores que circundam a edificação. O 
mesmo acontece com a edificação do Hotel Vila Boa, em que o trecho de laje em balanço 
funciona como varanda para os apartamentos. Nele, a própria estrutura (os pilares) que permeia 
todos os pavimentos funciona como elemento definidor dos limites destas unidades (figuras 17 
e 18). 

Além de serem pensados para atender ao programa educacional, tanto o Jubé quanto a 
edificação da FAU/UFRJ foram setorizados com longos corredores internos e disposição de salas 
de aula com base na orientação solar. Os espaços são desenvolvidos a fim de permitir uma ampla 
circulação entre os ambientes, com sincronia em sua modulação e permeabilidade entre eles. 

Apesar de também adotar sistema estrutural em concreto armado independente, o hotel Vila 
Boa apresenta a particularidade de estar assentado em terreno com acentuado declive e em 
face de uma vista a leste que mostra toda a cidade (figura 15). Sua concepção apresenta uma 
estrutura em concreto armado apoiada sobre pilotis ritmados de base quadrada, com um 
sistema de grelhas que demonstram a planta-livre do projeto. 
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Figura 15 - Foto de 1970, mostrando a implantação do hotel em terreno com declive acentuado com vista panorâmica para a 
cidade.  

Fonte: <http://hotelvilaboa.com.br/gallery/hotel/>, acesso em julho 2020. 
Figura 16 - Colônia de Férias do IRB.  

Fonte: <https://bit.ly/3fzmVxV>, acesso em maio 2020. 

Assim como no Hotel Vila Boa, para sua construção, o Instituto de Resseguros do Brasil, 
projetado pelos Irmãos Roberto (figura 16), dispunha de um amplo terreno em declive, no qual 
deveria planar um edifício modernista. Ambos arquitetos optaram por uma disposição 
longitudinal na parte alta do terreno, favorecendo a vista da paisagem. 

 

  

Figuras 17 e 18: Destaca-se nas imagens o sistema estrutural na edificação do Hotel Vila Boa.  
Fonte: Acervo Existe Moderno em Goiás? 2019. 

Destaca-se, ainda, a semelhança no desenho das esquadrias utilizadas nos projetos para a FAU 
(figura 19), o Hotel Vila Boa (figura 20) e a Colônia de Férias, segmentadas em bandeiras 
superiores fixas ou funcionando como básculas, e os dois módulos inferiores apresentando-se 
fixos ou como folhas de correr. 

428



 

 

       

Figuras 19 e 20 – Semelhanças entre esquadrias encontradas nas edificações da FAU/UFRJ (esq.) e do Hotel Vila Boa (dir). 
Fontes: <https://bit.ly/3fBkVVE>, acesso em julho 2020; e Acervo Existe Moderno em Goiás? 2019. 

 . 

As obras do arquiteto Renan Barros de Oliveira, embora contem com elementos marcantes do 
modernismo, apresentam-se como obras únicas, que partem da análise do espaço e da função 
para gerar a forma do edifício, uma arquitetura moderna com técnicas desenvolvidas por meio 
do aprimoramento brasileiro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Apesar da vinculação do discurso da tradição, o anseio pela modernização transpareceu através 
das edificações e levou a cidade de Goiás às primeiras experiências de mudanças ocorridas no 
cenário arquitetônico da época, evidenciadas pelo surgimento de um novo repertório formal a 
partir de características como alterações de implantação no terreno, emprego de novos 
materiais e, introdução de novas técnicas construtivas, sobretudo, nas fachadas. 

As duas obras analisadas, Colégio Alcide Jubé e Hotel Vila Boa, possuem características 
particulares. Embora a contribuição do arquiteto Renan Barros de Oliveira tenha sido tardia 
frente às primeiras experiências brasileiras, a inserção de propostas que questionaram a forma 
de construir, organizar e utilizar os espaços geraram uma importante contraposição ao modelo 
colonial.  

Sendo assim, ampliar a compreensão dos projetos, dos ideais modernistas e sua relação com 
uma cidade colonial de pequeno porte se torna essencial para maiores aprofundamentos e para 
a recomposição de fatos, a fim de preencher uma lacuna historiográfica existente. Até então, 
apesar dos esforços de modernização encontrados, a análise que se fez de patrimônio local 
ocorreu no sentido de verificar o quanto a presença dos exemplares modernos mencionados 
ferem o conjunto urbano da cidade, do ponto de vista da preservação de sua paisagem cultural 
colonial. 

A documentação da arquitetura moderna de Renan Barros de Oliveira na cidade de Goiás 
fornecerá subsídios para futuras análises que serão pertinentes frente à arquitetura moderna 
em contexto nacional, além de sensibilizar a comunidade em geral acerca da existência e 
relevância desse patrimônio na cidade e contribuir para o debate sobre sua preservação. 
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RESUMO 

Desde seu primeiro tombamento, em 1951, até a expansão do perímetro salvaguardado de seu 
centro histórico, no início do século XXI, a cidade de Goiás reflete a ampliação que sofreu o 
debate acerca do entendimento de valoração que se atribui ao bem patrimonial. Intitulada 
Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) em 2001, a cidade localizada no centro oeste brasileiro é caracterizada 
predominantemente pelo tecido urbano e casario remanescentes do período colonial, 
conservando suas técnicas e materiais. A partir da apresentação da preservação empreendida 
na cidade goiana, o presente trabalho considerou ser esta um rebatimento da trajetória das 
discussões a respeito da atribuição de valor no contexto nacional, em alinhamento ao debate 
internacional, refletido no conteúdo das Cartas Patrimoniais. O artigo procedeu, assim, à 
visitação destas últimas, entre outros documentos, a fim de contextualizar as ações de 
salvaguarda realizadas na cidade, que passaram do tombamento majoritário de seus 
monumentos isolados à atual proteção de seu conjunto histórico, englobando, ainda, a 
paisagem natural circundante.  

Palavras-chave: Preservação; atribuição de valor; Cidade de Goiás; patrimônio.  

 

INTRODUÇÃO 

O termo patrimônio, inicialmente, esteve associado à herança familiar, principalmente no que 
dizia respeito à bens materiais. Com o tempo, foi requalificado por adjetivos diversos (natural, 
histórico, cultural, entre outros) e pode assumir vários sentidos. Dentre todos os possíveis, o 
que interessa a este estudo é o Patrimônio Histórico que se insere na noção de Patrimônio 
Cultural. 

Com a evolução do conceito de preservação, e sua gradual valorização junto à sociedade, a 
“ideia de posse coletiva como parte do exercício da cidadania” (FONSECA, 2005, p. 58 apud 
MORELATO, 2014, p.277) levou à utilização do termo patrimônio para denominar o conjunto 
dos bens de valor cultural que se tornaram propriedade da nação, dos cidadãos. 

Assim, o entendimento de patrimônio histórico passou a indicar um bem destinado à fruição de 
uma comunidade (CHOAY, 2006, p. 11 apud MORELATO, 2014, p.275, 276). Seja material ou 
imaterial, o patrimônio carrega significado histórico, político e social, transformando-se em 
referência enquanto monumento histórico e cultural de um povo. Construir o chamado 
patrimônio histórico e artístico nacional, se torna um elemento de estratégia de poder e 
resistência, orientada à construção de identidades nacionais e educação civil (SANT’ANNA, 
1995). 

Este processo de reconhecimento e valoração sofreu ampliação em seu entendimento ao longo 
dos anos, e tal evolução pode ser apreendida a partir da experiência da preservação na Cidade 
de Goiás, antiga capital do estado de mesmo nome, localizado no centro-oeste brasileiro. 
Entende-se que o empreendido no campo da preservação na cidade goiana, apresenta-se como 
rebatimento da trajetória das discussões a respeito desta atribuição de valor no contexto 
nacional, em alinhamento ao debate internacional.  
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O artigo procedeu, assim, à contextualização das ações de salvaguarda realizadas na cidade, que 
passaram do tombamento majoritário de seus monumentos isolados à atual proteção de seu 
conjunto histórico, englobando, ainda, a paisagem natural circundante, refletindo o processo de 
ampliação sofrido em nível internacional nos debates acerca da valoração e preservação do 
patrimônio. 

 

ATRIBUIÇÃO DE VALOR – BREVE PANORAMA DE ORIGEM E EVOLUÇÃO 

A origem da conservação de monumentos históricos na Europa pode ser localizada a princípio 
na Itália, mais precisamente em Roma, por volta de 1420, quando Martinho V restabeleceu a 
sede do papado na cidade desmantelada à qual desejava restituir o seu poder e o seu prestígio 
(CHOAY, 2000, p. 29). O objetivo dos romanos em conservar aconteceu na tentativa de 
apropriação dos monumentos gregos, no intuito de confirmar o passado glorioso de Roma 
(SAPIEZINKAS, 2008).  

Estes atos aconteceram mais orientados enquanto tentativa de apropriação da arquitetura e de 
objetos de artesanatos utilizados pelos romanos, que àquela época ganhavam novos valores e 
usos numa tomada de consciência do valor histórico e artístico dos monumentos da 
Antiguidade, do que em um ato reflexivo de preservação deles, visto que não havia até então 
nenhum projeto de conservação.  

Anos mais tarde, por volta de 1789, surgiu na França um pensamento coletivo quanto ao 
interesse de se preservar os monumentos logo após a Revolução Francesa, quando o país se 
encontrava destruído. O clima de revolta acabou com muitos dos símbolos das antigas classes 
dominantes, principalmente os edifícios medievais, e tanto estes quanto os monumentos que 
foram poupados eram considerados de grande valor simbólico. 

Os monumentos patrimoniais na França contribuem para a construção da 
história, ou de uma memória histórica que vai mobilizar os sentimentos de 
pertencimento dos cidadãos em relação ao seu país, com uma função afetiva 
que relaciona patrimônio histórico e valores nacionais (SAPIEZINKAS, 2008, 
p.69). 

Entre 1790 e 1795 acontece, então, uma primeira convenção onde, anos mais tarde, seria criada 
a Comissão dos Monumentos Históricos, cujo objetivo maior era inventariar e conservar as obras 
(SAPIEZINKAS, 2008). 

Na Inglaterra, diferentemente, essa tomada de consciência quanto à necessidade de se 
preservar aconteceu de forma diferente. Berço da Revolução Industrial, o país se viu em uma 
situação de risco quando suas obras começaram a ser ameaçadas devido ao crescimento 
acelerado da industrialização. Foi a partir de então que os movimentos intelectuais em prol da 
conservação dos monumentos históricos protagonizados pelo escritor, sociólogo e crítico de 
arte, John Ruskin, ganharam força, atribuindo à memória uma destinação e um valor novos de 
monumento histórico (CHOAY, 2000, p. 139). 

II. É como a centralizadora e a protetora dessa influência sagrada, que a 
Arquitetura deve ser considerada por nós com a maior seriedade. Nós 
podemos viver sem ela, e venerar sem ela, mas não podemos rememorar sem 
ela.[...] E se de fato houver algum proveito em nosso conhecimento do 
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passado, ou alguma alegria na idéia de sermos lembrados no futuro, que 
possa fortalecer o esforço presente, ou dar alento à presente resignação, há 
dois deveres em relação à nossa arquitetura nacional cuja importância é 
impossível superestimar: o primeiro, tornar a arquitetura atual, histórica; e o 
segundo, preservar, como a mais preciosa de todas as heranças, aquela das 
épocas passadas.” (RUSKIN, 2008) 

Mesmo envoltos no contexto da industrialização, os ingleses rejeitavam a substituição das 
edificações mais antigas, como aponta Choay (2000, p.139): 

Eles não se conformam com o desaparecimento dos edifícios antigos em 
proveito de uma nova civilização, que encarnada pela América, constrói “um 
mundo sem uma lembrança, nem uma ruína.” Para eles, os monumentos do 
passado são necessários à vida do presente; não são nem ornamento 
aleatório, nem arcaísmo, nem meros portadores de saber e de prazer, mas 
parte do cotidiano. 

Ainda que também estivesse diretamente ligada ao advento da Revolução Industrial, a França 
testemunhou a legitimação da conservação de seu monumento histórico de forma distinta. A 
postura francesa se interessava essencialmente pelo valor nacional e histórico dos edifícios 
antigos, atrelando a eles uma concepção museológica. Ao mesmo tempo, defendia que, ainda 
que fosse um “precioso objeto concreto” que merecesse a conservação, dentro de um certo 
tempo estaria condenado, não havendo muitas possibilidades de ser salvo.  

Apesar de enfrentarem de maneiras distintas a questão da valoração do monumento histórico, 
percebe-se como ponto pacífico a relação entre patrimônio e identidade: “indivíduos e 
sociedades não podem preservar e desenvolver a sua identidade senão na duração e através da 
memória” (CHOAY, 2000, p. 95). E desde que começou a ser pensado, o termo patrimônio 
histórico apresentou-se diretamente atrelado aos bens imóveis, prédios e monumentos 
públicos, e aos valores simbólicos que eles representavam. 

Mas se inicialmente empreendeu-se a preservação do monumento histórico isoladamente, foi 
necessária uma evolução desse conceito, que gradativamente incorporasse a cidade e trouxesse 
à tona a discussão acerca da valoração não apenas do monumento, mas do contexto em que ele 
se inseria: 

para se ter a percepção da paisagem cultural como patrimônio e portanto, 
merecedora de ser preservada, o conceito de monumento isolado teve que 
incorporar, pouco a pouco, demais fragmentos da cidade, passando por um 
longo processo de discursos e estudos, ampliando-se e tornando a proteção 
do patrimônio a mais completa possível, dentro do contexto local 
(MORELATO, 2014, p.277).  

Deste modo, o primeiro conceito que foi ampliado a partir do monumento isolado foi o de 
patrimônio urbano, quando a Europa do século XIX passava por grandes reformas urbanas, 
despertando a contestação da destruição das cidades antigas (CHOAY, 2006, p. 141 apud 
MORELATO, 2014, p.278). Nesse contexto, a crítica de Ruskin ao “interesse exclusivo pela 
‘riqueza isolada dos palácios’” o coloca numa posição pioneira no que diz respeito à inclusão dos 
conjuntos urbanos, conforme destaca Morelato (2014, p.278), uma vez que defende a 
ampliação deste interesse pela malha urbana, que deveria considerar, inclusive, os conjuntos 
constituídos por simples habitações. 
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Entretanto, a efetivação da preservação de áreas urbanas como totalidade só se consolidou nas 
primeiras décadas do século XX quando começaram a surgir as primeiras documentações com 
interesse de preservação a nível nacional e internacional. Tais documentos eram as Cartas, 
Convenções e Recomendações, emitidas por organizações internacionais. Dentre elas, podem 
ser apontadas a Carta de Atenas, publicada em 1931, no intuito de generalizar as normas de 
restauração e preservação, e uma nova Carta de Atenas, em 1933, cujo objetivo era reiterar a 
preservação de edifícios isolados, bem como ampliar essa preservação aos conjuntos urbanos. 

Posteriormente, entre fins da década de 1960 e início da década de 1970, o patrimônio foi 
valorado devido à dimensão econômica que girava em torno do seu valor de uso, em detrimento 
do seu valor cultural ou memorial. Foi superada a noção de valoração do bem enquanto obra de 
arte e sua integridade física, passando a englobar a dimensão social do patrimônio.  

(...) nesse momento, o aspecto estético e formal do objeto urbano cede 
espaço para a dimensão social da preservação, culminando em se atribuir às 
áreas antigas urbanas um papel de “mantenedoras do equilíbrio emocional 
das populações e de garantia da preservação de sua qualidade de vida” 
(SANT’ANNA, 1995, p.52). 

Em novembro de 1972, uma Conferência Geral foi organizada pela UNESCO1, em Paris, e em sua 
décima sétima sessão, que ficou então denominada Convenção para Proteção do Patrimônio 
Cultural e Natural, constatou-se que o patrimônio cultural e natural encontravam-se 
ameaçados, não apenas devido à causas naturais, mas sobretudo devido ao desenvolvimento 
social e econômico e agravado por fenômenos de alteração ou de destruição preocupantes. Ao 
considerar, ainda, que a degradação e o desaparecimento de bens culturais ou naturais 
acarretaria o empobrecimento irreversível do patrimônio e de todos os povos do mundo, a 
Convenção buscou estabelecer a inscrição de bens como Patrimônio Mundial. 

Como desdobramento da Convenção, em 1976 foi criado o Comitê do Patrimônio Mundial cuja 
atribuição era a inscrição e gestão de uma lista de bens, que poderiam ser inventariados ou 
classificados de duas formas distintas, como patrimônio natural ou patrimônio cultural (RIBEIRO, 
2007, p.35). Os primeiros sítios foram inscritos a partir de 1978. 

É ainda no final da segunda metade do século XX que surgem os primeiros discursos que 
superam o entendimento da salvaguarda do bem isolado ou do conjunto, e que se ocupam da 
preservação da paisagem (SANT’ANNA, 1995, p.34). Segundo pontua Ribeiro (2007, p. 88), a 
relevância e a excepcionalidade de um monumento seriam ampliadas ao ser associado à 
paisagem envolvente.  

Compreendeu-se que a ambiência histórica e sociocultural do bem também era importante, e 
que o entorno imediato influenciava diretamente na percepção do bem protegido. Por 
ambiência passou-se a compreender o “quadro natural ou construído que influi na percepção 

 

1 A UNESCO, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e a Cultura, teve sua constituição assinada em 
Londres em 1945, sendo de fato implementada em 1946, visando a cooperação internacional nas áreas de educação, 
cultura e meio ambiente. No Brasil a Representação da UNESCO foi estabelecida em 1964 e seu escritório em Brasília, 
iniciou as atividades em 1972, tendo como prioridades a defesa de uma educação de qualidade para todos e a 
promoção do desenvolvimento humano e social. 
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estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a eles se vincula de maneira imediata no espaço, ou 
por laços sociais, econômicos ou culturais” (IPHAN, 2004, p. 220).  

A preocupação se estendia à vizinhança do bem salvaguardado, no intuito de resguardar os 
aspectos da visibilidade dos monumentos: “Em certos conjuntos, algumas perspectivas 
particularmente pitorescas devem ser preservadas. Deve-se também estudar as plantações e 
ornamentações vegetais convenientes a determinados conjuntos de monumentos para lhes 
conservar o caráter antigo” (IPHAN, 2004, p. 14). 

Assim, tiveram início os estudos de entorno que apresentaram uma nova perspectiva aos 
aspectos de monumentalidade e excepcionalidade, abrindo espaço à noção do bem patrimonial 
enquanto documento, “registro da história nacional e da relação do homem com seu ambiente” 
(RIBEIRO, 2007, p. 94). É o momento identificado por Márcia Sant’Anna (1995) em que há a 
superação da ideia de cidade-monumento, passando ao entendimento de cidade-documento. 

 

PATRIMÔNIO NO CONTEXTO BRASILEIRO A PARTIR DA CIDADE DE GOIÁS  

Foi durante o século XX que o desenvolvimento e a expansão das cidades brasileiras se 
consolidaram. Buscando a modernização e almejando paisagens urbanas dignas das metrópoles 
europeias, acreditava-se se fazer necessário extinguir o passado colonial e primitivo para que o 
progresso chegasse, ainda que edificações antigas fossem demolidas, como aconteceu em São 
Paulo e no Rio de Janeiro. Entretanto, tal postura não foi unânime, gerando mobilizações e as 
primeiras iniciativas no sentido de preservação.  

Costuma-se situar as origens da noção de preservação do patrimônio no Brasil na década de 
1920, quando são elaborados os primeiros projetos de lei a esse respeito (PINHEIRO, 2006, p.4). 
Na Cidade de Goiás, antiga capital do estado de mesmo nome, os primeiros esforços orientados 
ao reconhecimento de seu patrimônio aconteceram uma década depois. 

Caracterizada por arquitetura de tipologia colonial, a cidade de Goiás apresenta o maior 
conjunto arquitetônico e urbanístico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), no estado (figura 1). Seu acervo salvaguardado é composto por monumentos 
isolados e um pequeno recorte de tipologia colonial, cujo tombamento remonta a 1951, e, 
ainda, com o perímetro do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico, protegido em 1978 e ratificado 
em 2004, que inclui exemplares ecléticos, art déco e modernistas, além de edificações 
contemporâneas. 

Remonta à década de 1930, em meio ao processo de transferência da capital do estado da 
cidade para Goiânia, o início de um processo de reconhecimento do patrimônio vilaboense2 em 
instância regional, e a cidade só recebeu a visita oficial do IPHAN, então SPHAN3, anos mais 
tarde, em 1948.  

 

2 Vilaboense é o gentílico utilizado para se referir à pessoa oriunda da Cidade de Goiás. 

3 SPHAN, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi um dos nomes atribuídos ao órgão federal 
responsável pela preservação de bens materiais e imateriais, hoje chamado Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN. 
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A inspeção aconteceu em atendimento a um convite por parte do governo do estado de Goiás 
àquele órgão, que almejava o reconhecimento da cidade como monumento nacional, 
acompanhando a proteção realizada em Ouro Preto e Alcântara4. Pela visita ficou encarregado 
o arquiteto do órgão, Edgar Jacintho da Silva. Este procedeu à identificação das principais 
edificações, como igrejas e habitações mais relevantes, e monumentos públicos, como os 
chafarizes, por meio de levantamentos preliminares e fotográficos, os quais organizou em três 
categorias: as que compunham o conjunto urbanístico da cidade; edificações e monumentos 
públicos, igrejas e determinadas casas e sobrados de função habitacional que remontavam ao 
século XVIII e cujo valor residiam duplamente por sua monumentalidade e pela 
excepcionalidade de suas soluções técnicas; e, por fim, o partido urbanístico que considerou ter 
permanecido inalterado (TAMASO, 2007, p. 121). 

 
Figura 1 - Conjunto Arquitetônico Colonial da Cidade de Goiás.  

Fonte: Jornal O Popular 2020. 

Ademais, Jacintho da Silva acolheu os esforços empreendidos a fim de promover o trabalho do 
artista local, Veiga Vale, e finalizou seu parecer recomendando o aprofundamento nos estudos 
sobre as edificações, que a seu ver, eram valiosas e deveriam, portanto, ser preservadas. 
Contudo, apesar dos anseios estaduais e sob alegação de estarem muitas de suas edificações 
descaracterizadas, a preservação salvaguardou apenas alguns de seus monumentos e 
logradouros de forma isolada. 

A proteção federal5 ocorreu, de fato, a partir de 1950 (figura 2), preservando o largo do Chafariz, 
a rua João Pessoa6, as igrejas de Nossa Senhora da Abadia, de Nossa Senhora da Boa Morte, de 
Nossa Senhora do Carmo, de São Francisco e de Santa Bárbara, a antiga Casa de Câmara e 
Cadeia, o Palácio dos Governadores bem como algumas de suas esculturas, a sede do antigo 

 

4 A cidade mineira Ouro Preto foi tombada pelo IPHAN em 1938, e a maranhense, Alcântara, em 1948. 

5 O encaminhamento para inclusão nos Livros do Tombo se deu pelo técnico Alcides da Rocha Miranda, ainda em 
1948. 

6 Antiga rua da Fundição. 
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Quartel do XX Batalhão de Infantaria e o Chafariz da Boa Morte. Em 1953, é tombada a Igreja de 
São João Batista, no antigo Arraial do Ferreiro, único tombamento em área rural7 (TAMASO, 
2007, p.132).  

 
Figura 2 - Planta de trecho da cidade de Goiás com a identificação dos bens tombados nos anos 1950.  

Fonte: Processo de tombamento nº 0345-T-42, Volume I, fl. 154. 

A patrimonialização das cidades brasileiras dos séculos XVII e XVIII correspondia a um anseio de 
preservação de uma estética barroca tida como referência do que viria a ser uma autêntica 
produção artística nacional, conformando uma identidade brasileira, e, portanto, conforme 
apontou Marcia Sant’Anna (1995, p.124), fazê-lo era contribuir para manter “certas 
configurações urbanas excepcionais como registro de memória e representação de uma 
tradição”. 

Fonseca e Oliveira (2017, p.5) ponderam que: 

Apesar do estilo Barroco ter se expandido no território brasileiro, as 
construções goianas que datam dos primeiros cinquenta anos de colonização, 
expressam um estilo caracterizado como colonial-brasileiro, mais simples e 
despojado que o Barroco português. Edifícios públicos e moradas são feitos 
de pau-a-pique, taipa ou adobe, em sua maioria, sem ornamentação 
significativa. Somente no interior das igrejas se notam traços de um Barroco 
tardio, expressos em imagens, talhas e pinturas, encomendadas aos poucos 
artesãos e pintores residentes na região. 

 A arquitetura vilaboense se apresentava, portanto, com certa simplicidade, e seu 
conjunto, com relativa austeridade. Entretanto, sua excepcionalidade conjugada aos valores 
artísticos e históricos que lhe foram atribuídos garantiram a escolha dos bens a serem 

 

7 Ver Processo de Tombamento n. 345 –T-42, Volume I. 
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salvaguardados, bem como fomentaram o debate concernente à relevância da cidade. Segundo 
parecer técnico8 do IPHAN, não havia 

prédios artísticos, nem obras públicas de grande valor econômico ou 
escultural. Entretanto, a cidade em si, em seu conteúdo, pela sua posição na 
vida política de Goiaz, pelas suas tradições, pela sua poesia, etc., constitue um 
conjunto rico em sentido histórico. 

Tratava-se de um momento em que os critérios de seleção dos bens históricos e artísticos 
estavam alinhados à perspectiva estética, mas que, conforme se vê no conteúdo do parecer 
técnico, progressivamente sinalizava uma evolução conceitual da patrimonialização, que 
passaria a considerar aspectos para além do objeto em si. Àquele momento, entretanto, não foi 
suficiente para tombar o conjunto urbano da cidade, salvaguardando isoladamente edificações 
e pequenos conjuntos arquitetônicos de feição barroca – ou colonial-brasileira –, considerados 
representativos das características então valoradas. 

O restante do conjunto não foi considerado possuidor da integridade necessária no que diz 
respeito a seus aspectos tradicionais, ou ainda pela inserção, no conjunto, de tipologias outras, 
como o eclético, que conferia aspecto heterogêneo admitido como depreciativo. 

A partir da década de 1970, observa-se uma nova postura adotada pelo IPHAN, a partir da 
ressignificação do conceito de patrimônio que passa, adicionalmente, a considerar as 
possibilidades de seu aproveitamento enquanto vetor de desenvolvimento econômico e 
turístico (SANT’ANNA, 1995). Assim, o órgão de preservação desenvolveu o Roteiro Histórico de 
Goiás Velho (figura 3), a cargo de dois de seus técnicos: o arquiteto Alcides da Rocha Miranda e 
a arquiteta Belmira Finageiv. 

Objetivando aplicar o tombamento, os arquitetos debruçaram-se sobre o conjunto 
arquitetônico e urbanístico situado no entorno imediato das edificações anteriormente 
tombadas, e nas áreas dos três principais largos da porção histórica da cidade que estruturam 
seu tecido urbano: largo do Rosário, do Coreto e do Chafariz, partindo da proteção empreendida 
pelo poder municipal em 19759. 

A defesa da ampliação do tombamento se apoiou em três argumentos principais10. O primeiro 
apontava que este asseguraria a preservação da ambiência dos bens previamente tombados 
frente à influência direta advinda da modernidade das capitais Brasília e Goiânia; enquanto que 
o segundo defendia que, com a preservação, seria posta em marcha uma valorização dos 
aspectos morfológicos da ocupação urbana da cidade, de forma a evidenciar a “harmoniosa 
relação entre ambiente construído e paisagem natural”. 

 

 

8 Parecer técnico nº 501, de 18 de novembro de 1942, do relator Moysés Costa Gomes. Processo de tombamento nº 
0345-T-42, Anexo I, fls 0003-0004. 

9 Lei Municipal nº 16/1975. Fonseca e Oliveira (2017) apontam que no contexto local, uma elite intelectual somava 
esforços com a municipalidade a fim de proteger o “Roteiro Histórico e Artístico da cidade de Goiás”, a fim de 
fomentar a exploração turística e o desenvolvimento econômico. 

10 Parecer da museóloga Lygia Martins Costa, então chefe de Sessão de Arte do IPHAN. Processo de tombamento nº 
0345-T-42, Volume III. 
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Acreditava-se, ainda, que o tombamento garantiria a reversão progressiva das 
descaracterizações que o casario colonial sofreu, além de impedir novas intervenções que 
destruíssem sua integridade. Dessa forma, o parecer indicava que deveriam ser incluídas no 
tombamento as áreas protegidas pela lei municipal nº 16 de 1975, refletindo a construção de 
novos significados no que concernia à valoração, atribuindo valor documental à estrutura 
urbana, ainda que inserida em um recorte temporal delimitado. 

 
Figura 3: Estudo realizado pelos técnicos Belmira Finageiv e Alcides da Rocha Miranda para proposição da extensão do 

tombamento da cidade de Goiás.  
Fonte: Processo de tombamento nº 0345-T-42, Volume I, fl. 155. 

O tombamento foi expandido, contemplando a área correspondente à gênese de ocupação do 
núcleo urbano e seus primeiros vetores de expansão, partindo, portanto, da origem até a 
produção do espaço vilaboense no século XIX. 

Em função da candidatura para inscrição na lista do Patrimônio Mundial, por volta dos anos 
1990, a valoração atribuída ao conjunto da cidade de Goiás voltou a ser discutida. Foi 
reconstruída, no Dossiê de Proposição (figura 4), uma narrativa com viés antropológico, que 
partia do mito de fundação fruto das aventuras bandeirantes para além dos limites definidos 
pelo Tratado de Tordesilhas, como representante da origem da ocupação desta porção do 
território brasileiro, bem como da formação do povo goiano, figurando Goiás como o berço 
desta cultura (TAMASO, 2007). 

Somando-se a esta narrativa a defesa da autenticidade de sua arquitetura vernacular e suas 
características de adaptação locais, bem como a manutenção da integridade das estruturas 
edificadas, e por estar em conformidade com as categorias e critérios – de seleção e de gestão 
de bens – definidos pela Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural 
de 1972, em dezembro de 2001 a cidade recebeu o título de Patrimônio Mundial da UNESCO (o 
que é UNESCO). 

A área contemplada correspondia à porção tombada em 1978 e parte de seu entorno. Segundo 
Jukka Jukkiletho, relator do ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios): 

(ii) – com seu traçado e sua arquitetura, a cidade histórica de Goiás é um 
notável exemplo de uma cidade com características européias 
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admiravelmente adaptada às condições climáticas, geográficas e culturais da 
área central da América do Sul. 

(iv) - Goiás representa a evolução de uma forma de estrutura urbana e 
arquitetônica representativa da colonização da América do Sul, que fez uso 
completo dos materiais e técnicas locais e conservou sua excepcional 
paisagem (PROCESSO DE TOMBAMENTO nº 0345-T-42, Anexo IV, fl 0420). 

E de forma a acompanhar as perspectivas contemporâneas adquiridas pelo patrimônio urbano, 
propôs-se, em 2004, a reabertura do processo de tombamento nº 345-T-42, seguindo a 
construção de valores anteriormente construída no Dossiê. Com a reabertura do debate, 
pretendeu-se proteger da especulação do solo urbano as áreas adjacentes ao conjunto urbano 
histórico, de forma a manter sua ambiência. 

 

 

 
Figura 4: Área Urbana inscrita na lista do Patrimônio Mundial. Foram classificadas quatro zonas: 1. Em rosê e azul escuro, 
preservação principal (proposta de redefinição da área de tombamento) que consistia na ampliação da área tombada em 
1978; 2. Entorno (corresponder ao então entorno) em azul claro; 3. áreas de interesse ambiental, em verde e 4. Áreas de 

expansão da ocupação no século XX em amarelo. 
Fonte: Acervo Digital do IPHAN 

A partir de então, passaram a ser consideradas como áreas correspondentes ao traçado urbano 
consolidado da cidade até o início do século XX, as áreas ocupadas por chácaras urbanas, 
consideradas zonas de transição, limites físicos e visuais da zona histórica, e, ainda, elementos 
de composição da paisagem urbana (GALVÃO JUNIOR; BERTRAN, 1987). 
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Foram também inseridas no perímetro rerratificado11 do tombamento de 2004 as áreas 
anteriormente consideradas entorno, por manterem características arquitetônicas similares às 
encontradas nas áreas tombadas, inclusive no que concerne à estrutura e programa, e, ainda, 
em função de seu traçado urbano ter se mantido preservado e as áreas de extensão terem 
seguido a mesma lógica de implantação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Visto que a preservação está diretamente ligada à história, que por sua vez está ligada à cultura 
que é um fator predominante na definição de características e individualidade de cada povo, foi 
imprescindível a utilização do conceito de preservação e, sobretudo, sua evolução. A partir desta 
última, além de englobar os aspectos material e físico do local, considerou também sua 
dimensão antropológica no âmbito de um patrimônio imaterial bem como os aspectos naturais, 
orientando-os na perspectiva de se alcançar uma proteção mais abrangente do bem em 
questão. 

Foi a partir da década de 1970, devido a essa evolução conceitual que passou a considerar não 
apenas aspectos estéticos ou objeto em si, que a Cidade de Goiás teve a chance de ampliar sua 
área de tombamento, harmonizando a relação entre paisagem cultural e objeto construído, 
bem. A experiência vilaboense de ampliação e revisão contínua de seus limites e parâmetros de 
tombamento representa o processo evolutivo que o conceito de valoração sofreu em contexto 
internacional e, também por isso, é bastante significativa. 

Nesse sentido, o texto evidenciou como a participação e o engajamento dos órgãos responsáveis 
pela preservação e gestão do patrimônio histórico e cultural nacional se fizeram importantes 
mediante a tomada de decisões e mudança do pensamento coletivo quanto a determinados 
assuntos, alterando os rumos de toda uma comunidade.   
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RESUMO  

A cidade de Goiás, declarada Patrimônio Histórico e Cultural Mundial em 2001 pela UNESCO, 
possui um importante conjunto urbano do período colonial construído com base na exploração 
aurífera no Rio Vermelho. Mas a relação da cidade com o rio vai muito além do âmbito comercial 
e o presente artigo busca investigar os impactos que as recorrentes enchentes do Rio Vermelho 
causaram à antiga capital de Goiás. A pesquisa relacionou as grandes enchentes do curso hídrico 
e as transformações que ocorreram na estrutura física da cidade de Goiás. A fundamentação 
teórica se pautou em autores que investigaram o assunto, que em parte residem no campo da 
arquitetura, urbanismo e geografia. Esses sucessivos acontecimentos ao longo dos séculos 
fizeram com que os moradores da cidade de Goiás desenvolvessem uma relação ambígua com 
o Rio Vermelho. O rio que já foi produtor de riquezas e essencial para a vida urbana que se 
desenvolveu às suas margens é também uma das maiores ameaças à integridade do conjunto 
arquitetônico. Essa relação de temor é muito presente até os dias atuais e, reforçado na época 
de maior precipitação na região. Há sempre o desejo de saber sobre o estado do rio após uma 
chuva mais intensa, mesmo por parte de quem mora distante das suas margens. Contudo, não 
houve a implementação de ações estruturais para prevenção desses desastres, apenas medidas 
paliativas e de pouco impacto que não anulam a possibilidade de que novas enchentes atinjam 
a cidade. 

 

INTRODUÇÃO  

Durante o período de colonização do território onde hoje se constitui o Brasil, foram 
empreendidas diversas caravanas de sertanistas rumo ao interior do continente sul-americano. 
Essas incursões, que passaram a ser denominadas de bandeiras, partiam das regiões litorâneas 
onde a ocupação portuguesa já estava mais consolidada e buscavam expandir o domínio do 
Reino de Portugal sobre a colônia. No trajeto, os bandeirantes ainda procuravam encontrar 
riquezas naturais, capturar indígenas para servir de mão de obra escrava e destruir quilombos. 
Nesse contexto, algumas bandeiras passaram pela região de Goiás entre os séculos XVI e XVII 
(TAMASO, 2007), mas apesar de terem encontrado o que buscavam, não houve a iniciativa de 
se fixarem no território até o início do século seguinte. 

A ocupação da área se efetivou com a bandeira do capitão-mor Bartolomeu Bueno da Silva (o 
segundo Anhanguera), que buscava encontrar ouro na mesma região onde esteve quando 
criança ao acompanhar seu pai, o primeiro Anhanguera. Após três anos em busca do local, a 
bandeira chega na região de aluviões do Rio Vermelho no ano de 1725 e retorna a São Paulo 
com a notícia. Em 1726 a bandeira liderada pelo segundo Anhanguera, volta ao interior de Goiás 
para fundar o Arraial de Sant’Anna e dar início a ocupação e extração de minérios. Devido ao 
povoado se localizar à oeste do Tratado de Tordesilhas1 esse núcleo urbano primário é 
considerado “[...] a primeira congregação populacional fundada para além dos termos do 
Tratado” (OLIVEIRA; FONSECA, 2019, p. 109). Portanto, passou a ser de interesse da coroa 

 
1 Documento assinado pelos Reinos de Portugal e Espanha em 1494 que definia as áreas descobertas e por descobrir 
que cada reino detinha no chamado “Novo Mundo”. A divisão era feita através de uma linha meridional imaginária 
situada a 370 léguas à oeste das ilhas de Cabo Verde, que na época pertenciam ao reino português. O território a 
oeste da linha pertencia ao reino espanhol e a parcela leste ao reino português. Esse documento vigorou até o 1750, 
quando foi firmado o Tratado de Madri. 
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portuguesa fomentar o desenvolvimento do arraial para que assim esse novo eixo de expansão 
do império na colônia se efetivasse. 

No dia 1º de agosto de 1739 o arraial é elevado para a categoria de vila na divisão administrativa 
colonial e a povoação passa a ser denominada Villa Boa de Goyaz, mas se mantendo como parte 
da Capitania de São Paulo. Com o desenvolvimento do povoado e da atividade mineradora, 
surgiram dificuldades para administrar os novos núcleos urbanos que se formavam nessa porção 
do território, distante da sede paulista, então houve a iniciativa da divisão da área da Capitania 
de São Paulo. Nesse contexto foi criada, em 1749, a Capitania de Goyaz, governada pelo Conde 
dos Arcos Marcos José de Noronha e Brito e tendo sua capital sediada às margens do Rio 
Vermelho na Villa Boa de Goyaz.  

A partir da segunda metade do século XVIII a agricultura e a pecuária passam a receber diversos 
incentivos oferecidos pelo império a fim de estimular uma diversificação da economia da 
capitania, visto que, devido ao declínio da atividade de mineração houve uma perda paulatina 
nos rendimentos locais. Na cidade onde antes já “haviam produzido 25 mil quilos de ouro por 
ano, agora não chegavam a render oito mil quilos” (BERTAN, 1991, p. 42). Apesar da lenta 
implementação dessa nova atividade econômica na região, a agricultura e pecuária conseguiram 
suprir a lacuna financeira que a escassez do ouro provocou.  

“A economia de Goiás esteve baseada na mineração até o fim do século XVIII. 
A produção de ouro em Goiás foi crescente até 1753. Após essa data, os 
números apresentam sistemático decréscimo na produção do minério. A 
extração de ouro já não compensava mais os investimentos na mão de obra 
escrava e demais custos. Tornada produtividade cada vez mais escassa, 
muitos habitantes das regiões mineradoras se deslocaram para as regiões 
onde praticavam a agropecuária de subsistência.” (TAMASO, 2007, p. 37) 

A cidade se manteve como capital da Província de Goyaz, após a independência que transformou 
a colônia em Império do Brasil. Título esse que permaneceu com a virada republicana no Brasil 
em 1889, até que em 1937 a capital do Estado de Goiás é transferida para a cidade de Goiânia. 
A justificativa para a mudança da capital do Estado foi que a antiga sede padecia de problemas 
como “tipologia do sítio, problemas e limitações relativos ao clima, ao abastecimento de água, 
à rede de esgoto e ao tipo de habitações” (TAMASO, 2007, p. 89).  

Com essa mudança, a cidade passou por um processo de estagnação econômica e populacional 
que contribuiu para que o aspecto que se tem atualmente fosse preservado. Goiás é um 
documento material do desenvolvimento de uma forma de estrutura urbana e arquitetônica da 
colonização portuguesa no território brasileiro. Seu conjunto urbano é um exemplo de 
adaptação de características europeias aplicadas em diferentes condições físicas e culturais. Na 
década de 1950 o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) tombou algumas 
edificações de maneira isolada e, em 1978 o órgão tombou o conjunto do centro histórico como 
um todo. Por fim, em dezembro de 2001, a cidade recebeu o título de Patrimônio Histórico e 
Cultural Mundial, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO). 

Poucos dias após o recebimento do título de Patrimônio Mundial, a cidade enfrentou uma das 
mais terríveis e devastadoras enchentes do Rio Vermelho, que arrasou com inúmeros imóveis e 
monumentos. Busca-se aqui delinear os impactos destas enchentes na estrutura urbana e no 
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imaginário da população, passando pelas diversas relações que a cidade estabeleceu com o 
curso d’água desde sua fundação.  

RIO VERMELHO 

O Rio Vermelho é um dos principais cursos d’água do Estado de Goiás, ao longo dos seus 282 
km de extensão, atravessa cinco diferentes municípios da região noroeste do Estado e desenha 
parte do limite entre essas cidades. Suas nascentes se localizam a cerca de 17 km de distância 
da sede do município (CAVALCANTI; LOPES E PONTES, 2008), onde também recebe as primeiras 
contribuições no volume d’água através de pequenos córregos e riachos. A foz do Rio Vermelho 
se dá no encontro com o Rio Araguaia, no município goiano de Aruanã. Suas águas correm a 
partir dos contrafortes da Serra Dourada e, nesse percurso, formam um vale onde se assentou 
a antiga capital goiana. 

Durante o período colonial no Brasil, os rios urbanos desempenhavam funções essenciais para 
o desenvolvimento dos povoamentos. Era através de muitos deles que se obtinha alimentos, se 
extraia minérios, praticava o lazer ou realizava a navegação, mas apesar disso, as cidades davam 
às costas aos cursos hídricos. Era comum que os lotes urbanos tivessem os fundos voltados para 
os rios, assim, as edificações ganhavam um certo distanciamento das atividades que se 
desenvolvia às suas margens (Figura 1). Esse costume possui origem na forma da organização 
espacial aplicada em muitas cidades, que se inspiravam nas vilas portuguesas que, por sua vez, 
possuíam traçado medievalesco. Aplicado “sem grandes inovações [...] com estruturas básicas 
que se formavam a partir de um sistema bipolar, com dois rossios ou terreiros unidos por um 
eixo, cortado por transversais” (BOAVENTURA, 2007, p 105). 

   
Figura 1: Planta da cidade de Goiás em 1782. Indicações, na ordem numérica crescente de 1 a 8, respectivamente são: Igreja de 

N. Sra. do Rosário; Igreja de N. Sra. da Lapa; Igreja de N. Sra. do Carmo; Igreja de São Francisco de Paula; Igreja de N. Sra. de 
Sant’Anna (matriz); Palácio do Governo; Igreja de N. Sra. da Boa Morte; Casa de Câmara e Cadeia. 

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal, 2004. Modificado pelo autor. 

O traçado urbano da cidade de Goiás se desenvolveu de forma orgânica, moldado pelas 
condições naturais do sítio, se adaptando a topografia e aos cursos hídricos. As vias públicas 
foram traçadas com essa observância ao nível do solo, mas “buscando sempre que possível, 
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mantê-las paralelas e perpendiculares entre si, mostrando suas linearidades e uma tendência à 
regularidade.” (BOAVENTURA, 2007, p 105). Nestes quesitos o Rio Vermelho se destaca pois, 
por conta de seu tamanho e importância, acabou determinando a conformação urbana no 
centro da cidade com seu desenho natural. Inicialmente, a ocupação da cidade aconteceu nos 
trechos favoráveis à extração de ouro de aluvião, isto é, em curvas ou pontos de erosão onde a 
vazão das águas desacelera.  

O rio se configura com o principal elemento estruturador da paisagem no centro histórico, 
fazendo a divisão física e simbólica do centro da cidade. Com a decisão da Coroa Portuguesa de 
se estabelecer na região, foram instalados os equipamentos públicos que permitiram a elevação 
do arraial a vila, bem como sua administração. Neste momento, já estavam edificadas duas 
capelas: uma dedicada à Nossa Senhora de Sant’Anna (que dava nome ao arraial), localizada à 
margem esquerda do rio e outra de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos na margem 
direita. 

“Nota-se que nos espaços públicos de poder há maior concentração de 
habitações com volumetria similar àquela dos prédios públicos. Assim é que 
do lado de Santana se encontram as habitações de maior porte, se 
constituindo no lugar da ordem, nobre, branco, pardo e puro [...]. Do outro 
lado do rio, o lado do Carmo (também chamado de lado do Rosário), as 
“habitações são mais modestas, tanto em escala quanto em tratamento 
arquitetônico” [...]. À margem direita do rio restava o lugar do impuro.” 
(TAMASO, 2007, p. 56) 

Outro aspecto que difere a cidade de Goiás de outros núcleos urbanos coloniais que tinham a 
mineração como mote do crescimento é a localização das frentes de expansão inicial. 
Geralmente os “arraiais do século do ouro se caracterizam por uma linearidade que 
invariavelmente acompanha o curso d’água, em função principalmente da distribuição das datas 
mineradoras” (COELHO, 1997, p. 104). No então Arraial de Sant’Anna, os núcleos de expansão 
se localizavam de forma perpendicular em relação ao Rio Vermelho, sendo eles: o largo da Igreja 
de Nossa Senhora do Rosário; e o largo do Chafariz da Boa Morte, onde também se localizava 
uma das principais sedes de poder regional, a Casa de Câmara e Cadeia (Figura 1). 

A conexão entre as duas margens, no centro da cidade, é hoje feita por cinco pontes que 
conectam a malha viária (Figura 2). As mais recentes são as pontes da Abadia e a do Mercado, 
ambas foram construídas ao longo do desenvolvimento urbano entre os séculos XIX e XX (SILVA; 
JÚNIOR, 2018). Com o crescimento urbano e um aumento da demanda por terrenos, passou-se 
a se construir residências nos fundos de lote, fato esse que modificou a característica 
morfológica do macro parcelamento, que pode ser vista em mapas mais antigos da cidade. Além 
disso, a construção de aterros sucessivos para construção de uma via pública margeando o rio, 
atualmente nomeada Avenida Sebastião Fleury Curado, alterou substancialmente a paisagem, 
as formas e a mobilidade urbana. Fato que pode ser considerado com base nos “indícios de 
camadas antropogênicas, possivelmente de depósitos tecnogênicos construídos para elevação 
e terraplanagem do terreno que configura a paisagem atual” (OLIVEIRA; DANTAS; OLIVEIRA, 
2019, p. 85). 

Do centro histórico até aos bairros mais afastados da cidade, o Rio Vermelho se apresenta como 
um símbolo importante para as dinâmicas locais de identidade, história e simbologia do Estado 
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de Goiás.2 A fundação do arraial se deu por conta da extração mineral empreendida neste curso 
hídrico, portanto, todo o desenvolvimento do núcleo urbano de Goiás possui uma forte 
correlação com o rio.  

 
Figura 2: Rio Vermelho e pontes no centro histórico. Indicações, na ordem numérica crescente de 1 a 5, respectivamente são: 

Ponte da Cambaúba; Ponte da Lapa; Ponte do Carmo; Ponte da Abadia; Ponte do Mercado.  
Fonte: Google Earth, 2020. Modificado pelo autor.  

O Rio Vermelho também é onde se localiza um dos principais pontos de lazer da cidade, 
sobretudo o trecho que atravessa o Parque Municipal da Carioca. No local, é possível encontrar 
pequenas cascatas, poços e até uma pequena faixa de areia. Além disso, o parque possui 
equipamentos como pistas de caminhada, parque infantil, campo de futebol, área para camping, 
trilhas e um restaurante. E, todas as atividades desenvolvidas nesses espaços são beneficiadas 
por estarem em meio a grandes árvores às margens do curso hídrico, que conformam um 
microclima agradável aos visitantes. De acordo com Passos (2018) já houve outras tentativas 
por parte do poder público de viabilizar infraestrutura para lazer no Rio Vermelho, apesar das 
poucas informações a respeito do espaço, existiu na cidade um balneário público. Construído 
em 1943, a estrutura contava com uma grande piscina e uma edificação usada como vestiário.  

O curso d’água integra também a paisagem da cidade, de forma que é difícil imaginar a cidade 
sem ele e vice versa. Mesmo nos trechos onde o acesso direto é limitado, o contato visual com 
o rio é presente, o configurando como um elemento de fruição da paisagem. Durante o dia, é 
comum ver turistas parados nas pontes admirando a vista e olhando os peixes no rio. Esse 
contato também é observado nos bancos localizados junto às cabeceiras das pontes da cidade, 
onde é comum ver as pessoas conversando enquanto estão sentadas nos momentos de sol 
menos intenso. O comercio local que possui maior proximidade às margens do rio também 
aproveita sua presença, sobretudo da brisa durante a noite, e dispõe mesas e cadeiras nas 
calçadas da orla para que seus clientes possam desfrutar da paisagem (Figura 3). 

 
2 O Rio Vermelho faz parte “do mito de origem” do Estado de Goiás, se conta que Bartolomeu Bueno da Silva, o 
primeiro Anhanguera, ao chegar na região em busca de ouro insistiu para que os indígenas indicassem onde se 
encontravam as jazidas desse minério. Após a negação, segundo (TAMASO, 2007) o líder da bandeira ateou fogo em 
uma bateia com álcool, simulando estar colocando fogo em água. E, após ameaçar fazer o mesmo com o rio, passou 
a ser chamado de Anhanguera pelos indígenas, alcunha que possui o significado de “Diabo Velho”. 
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Figura 3: Orla do rio vermelho. 

Fonte: Demes Gomes (Google Maps), 2020. Disponível em: <https://goo.gl/maps/Y53sD642LTLt2dvo6>. Modificado pelo autor. 

Apesar dos aspectos positivos do curso d’água atravessar a cidade, há também desafios que 
demandam que soluções sejam tomadas por parte do planejamento urbano local. No caso do 
Rio Vermelho isso se mostra essencial visto que, há diversos registros de enchentes que 
arrasaram parte da cidade. Assim, o rio é visto “ora um problema [...], ora mecanismo de 
sobrevivência, como referência cultural” (GOMIDE, 2007, p.166). 

Esse fenômeno é recorrente no Rio Vermelho por conta das condições físicas do território no 
trecho onde ele passa pela cidade de Goiás. Um dos principais contribuintes para as cheias 
trágicas é o percurso do rio, o formato de vale implica na aceleração das águas neste trajeto, 
especialmente quando há um volume de chuvas maior do que o natural. Isso faz com que chegue 
muito rapidamente uma grande vazão de águas na cidade, com grande força de destruição. 
Além disso, o bioma Cerrado também influi nessa dinâmica, pois ele possui dois períodos bem 
definidos e intensos: chuvoso e de estiagem. O período das chuvas na região se concentra nos 
meses de outubro a abril, e é comum que nessa época a chuva caia de forma torrencial e em um 
curto período.  

“Considerando as rochas, a geomorfologia bastante acidentada, os solos 
rasos e repletos de afloramentos rochosos, além, da bacia do Rio Vermelho 
ser circular e com condição de vazão intensa quando o volume de águas é 
mais intenso do que o normalmente suportável, é possível inferir que de fato 
a Bacia do Rio Vermelho apresenta características naturais de propensão para 
ocorrência de enchentes.” (SILVA; BARBALHO, 2016, p. 2248-2249) 

Além dos fatores naturais, a ação do homem na região também influi no fenômeno das cheias 
de forma direta, desde o início da ocupação da área com a escavação das margens do rio para a 
extração de minério até o desenvolvimento de um modelo de agropecuária agressiva ao meio 
ambiente. Ambas atividades contribuíram para a modificação do leito do rio e, degradação da 
cobertura vegetal natural. Devido o atual estado do solo, com vegetação debilitada, o 
escoamento superficial das águas é facilitado e direcionado aos riachos e córregos que 

450



 

 

deságuam no Rio Vermelho. A desmatamento da vegetação ciliar também contribui nesse 
processo que, deixa as margens mais fragilizadas e suscetíveis ao assoreamento. A intervenção 
negativa do homem também é observada dentro do perímetro urbano da cidade, por conta da 
impermeabilização do solo as águas que caem sobre a cidade escoam diretamente e com muita 
rapidez para a calha do rio, contribuindo para uma cheia repentina (FILHO; RIBEIRO, 2006). O 
canal de arrimo construído nas margens do rio agrava ainda mais esse cenário, por tomar o lugar 
da vegetação ciliar, o fluxo do Rio Vermelho toma ainda mais velocidade nesse trecho durante 
um aumento repentino do volume de água.  

ENCHENTES 

De acordo com Cavalcanti, Lopes e Pontes (2008) as enchentes mais danosas aconteceram nos 
anos de 1782, 1839, 1864, 1981, 1989 e 2001. Os registros mais antigos que se tem das 
enchentes são escassos e em sua maioria relacionados aos estragos e prejuízos financeiros que 
a cidade sofreu, visto que esse era uma das principais funções da escrita na época. Uma 
característica em comum que pode ser observada é que o período do ano em que as enchentes 
do Rio Vermelho aconteceram coincide, de dezembro a março. Justamente os meses em que se 
concentram as chuvas mais fortes no bioma Cerrado. 

A enchente ocorrida no primeiro mês de 1782 é a primeira notável que se tem registro, 
documentos mostram que houve danos de grande impacto para a cidade. Foram levadas pela 
força do rio as três únicas pontes que ligavam as duas porções da cidade na época (Figura 2: ver 
indicação das pontes 1, 2 e 3). Por conta disso, a cidade ficou dividida e sem comunicação por 
quase um ano como se pode constatar na passagem de um cronista anônimo da Descrição da 
Capitania de Goiás e tudo que nela é notável até o ano de 1783: 

“Vila Boa é Capital desta Capitania. Está situada em uma baixada do Rio 
Vermelho, cuja corrente a divide quase em duas partes iguais, e se 
comunicam seus moradores por três pontes de madeira, destruídas 
inteiramente pela força de uma grande cheia no dia 9 de janeiro de 1782, e 
hoje edificadas pelo melhor método do Exmo. Sr. Luiz da Cunha Menezes, 
Governador e Capitão General da Capitania de Goiás” (DESCRIÇÃO, 1783, p. 
73 apud OLIVEIRA, 2014, p. 311 ) 

A enchente ocorrida em 19 de fevereiro de 1839 também foi uma das maiores que se tem 
registro. Os prejuízos financeiros foram enormes, houve danos em muitas casas, comércios, 
chácaras, pontes e até os muros e algumas paredes do Hospital de Caridade São Pedro 
(OLIVEIRA, 2014), que se localiza às margens do rio. Esses enormes danos se explicam por conta 
do rompimento de contenções ao longo do curso do Rio Vermelho e do córrego Manoel Gomes 
que contribuíram para a elevação repentina do nível das águas, dando força para a destruição 
que se sucedeu. Além de todos esses grandes danos a cidade de Goiás, a perda mais significativa 
durante esse evento trágico foi a destruição por completo da Igreja de Nossa Senhora da Lapa.  

A Igreja de Nossa Senhora Lapa foi construída em 1749 a mando de Vicente Vaz Rocho e acolhia 
a Irmandade do Santíssimo Sacramento (BOAVENTURA, 2007). Possuía arquitetura simples, com 
paredes feita em taipa de pilão e caiadas de branco, e se localizava onde hoje passa a Avenida 
Sebastião Fleury Curado, logo à frente do monumento com a cruz do Anhanguera (Figura 1: ver 
indicação 2). Devido a tamanha intensidade das águas do Rio Vermelho as paredes de terra da 
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Igreja não suportaram a força das águas e ruíram, como mostra a carta3 do então presidente da 
Província de Goyaz Pe. Luiz Gonzaga de Camargo Freury ao Ministro do Império Bernardo 
Vasconcelos: 

“A chamada serviu para despertar os habitantes d’ambos os lados da cidade, 
mas já sem comunicação por terem caído as pontes; houve, porém em toda 
parte a mesma energia, a mesma boa vontade e todos se empregavam em 
livrar e auxiliar os desgraçados. A capela de N. Sra. da Lapa solidamente 
edificada, sendo sua torre e paredes de pedra e cal, não pôde conservar-se e 
aluídos seus alicerces por estar junto ao caes do rio caiu toda, cavando o rio 
o próprio terreno em que ela tinha existido.” (ESTADO DE GOYAZ, 1893, p. 3) 

Na década de 1980 houve uma sequência de três grandes cheias do Rio Vermelho, em ordem 
crescente de destruição (PASSOS, 2018), a primeira aconteceu no dia 20 de fevereiro do primeiro 
ano da década e derrubou paredes de casas próximas às margens. A segunda aconteceu na tarde 
do dia 29 de março de 1981 e, segundo os registros, as águas chegaram a subir 2,80 metros 
acima do nível normal do rio. Mas a maior dessa sequência atingiu a cidade em 1989 no dia 17 
de dezembro durante uma tarde onde o Rio Vermelho subiu 3,25 metros e invadiu diversas 
casas, comércios da cidade e danificou as estruturas dessas construções.  

O ano de 2001 trouxe à cidade de Goiás o reconhecimento como Patrimônio Mundial, fato que 
revigorou o orgulho dos vilaboenses que antes se viam esquecidos e injustiçados com a 
transferência da capital para a cidade de Goiânia. Mas, infelizmente, essa alegria se transformou 
drasticamente, poucos dias após o título dado pela UNESCO, uma grande enchente atingiu a 
cidade e causou enormes danos, sobretudo, no trecho da cidade mais próximo ao Rio Vermelho 
(Figura 4). Esse acontecimento marcou de forma negativa a população da cidade e se mantém 
muito presente na memória dos vilaboenses e dos turistas que visitam a cidade, pois esse 
acontecimento foi notícia em todo o país devido às suas grandes proporções. 

 
Figura 4: Frames de reportagem mostrando os estragos da enchente de 2001 

Fonte: Jornal do Meio Dia, 2019. Disponível em: <https://tvsd.com.br/video-on-demand/retrospectiva-30-anos-tv-serra-
dourada-enchente-rio-vermelho/>. 

Em relação aos danos físicos, houve a destruição de diversas construções particulares e públicas. 
As pontes da Cambaúba, da Lapa e a do Carmo foram destruídas, assim como parte da rua 
Sebastião Fleury Curado, à beira do Rio Vermelho. Diversas residências foram levadas pelas 
águas do rio, fazendo com que cerca de 195 pessoas ficassem desabrigadas. O monumento da 
Cruz do Anhanguera foi destruído e, a cruz de madeira que coroava o monumento desceu 
enxurrada abaixo. A casa onde viveu a poetisa Cora Coralina foi inundada e uma parte do acervo 
do museu, instalado na edificação em sua homenagem, foi comprometido.  

 
3 Reprodução do documento cedida pelo Museu das Bandeiras, Instituto Brasileiro de Museus – Ibram, do Ministério 
do Turismo – MTur (Autorização nº 10/2020). 

452



 

 

A grandiosidade dessa enchente foi tamanha que a faz ser apontada como a maior que já 
ocorreu na cidade até então, com prejuízos que alcançavam R$8,5 milhões de acordo com a 
Prefeitura de Goiás (OLIVEIRA, 2014).  Apesar dos danos e dos valores exorbitantes, o processo 
de recuperação da porção do centro histórico da cidade afetada pela catástrofe foi realizado 
com rapidez e, em um período de menos de um ano os danos foram solucionados e a cidade 
voltou a ter aspecto similar de anteriormente. 

SOLUÇÕES APLICADAS 

Após a enchente de 2001, considerando o impacto de grandes proporções na estrutura urbana 
e arquitetônica da cidade, diversas medidas foram adotadas para a recuperação física das 
construções e prevenção de novas enchentes de dimensões catastróficas. De acordo com FILHO 
e RIBEIRO (2006) foi por esse motivo que órgãos públicos já existentes na cidade foram 
estruturados e, novos órgãos foram implantados. Apesar de serem insuficientes para a efetiva 
prevenção de novos desastres, essas instituições auxiliam no monitoramento e análise de dados 
relacionados a esses eventos. 

A subunidade regional do Corpo de Bombeiros que já funcionava na cidade anteriormente a 
enchente de 2001, passou por uma série de melhorias em seus espaços físicos com uma nova 
sede e os combatentes foram capacitados através de cursos de prevenção e controle de 
enchentes. O órgão monitora constantemente o nível do Rio Vermelho à jusante e à montante 
do nível onde a cidade de Goiás se consolida. É feito também um acompanhamento 
meteorológico focado nos índices pluviométricos para que, assim, haja respaldo nas ações a 
serem desenvolvidas frente a um possível cenário de risco. Em 2005, foi criada a Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil (COMDEC) para acompanhar com maior proximidade as ações de 
prevenção de desastres e salvaguarda da integridade física dos habitantes das áreas suscetíveis 
às enchentes na cidade. Entretanto, as ações da Defesa Civil já vinham sendo implementadas na 
cidade antes da criação da representação municipal do órgão. 

“[...] a Defesa Civil teve e tem papel importante na prevenção de danos 
decorrentes de novas enchentes na área urbana do Município de Goiás, vez 
que através do pareceres técnicos nº 013 e 016/2002 da DIDEC24 , elaborados 
por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, apontou a necessidade de 
demolição das edificações atingidas pelas enchentes, na Av. dom Prudêncio, 
que margeavam o Rio Vermelho e dificultavam o escoamento de águas, em 
caso de intensa precipitação hídrica no local.” (FILHO; RIBEIRO, 2006, p. 16) 

Além da demolição de algumas edificações danificadas pela enchente de 2001, que deram lugar 
a uma maior área para a calha de escoamento do rio, poucas soluções estruturais foram 
implementadas. É possível observar ainda um alargamento da calha do Rio Vermelho no trecho 
próximo ao prédio da Prefeitura Municipal que, também é uma tentativa de ampliação do leito 
para evasão das águas. Outra intervenção possível de ser observada no rio é a existência de 
pedras no rio, posicionadas de maneira contínua e perpendicular em relação ao fluxo hídrico, 
formando pequenas quedas artificiais em alguns trechos. Também podem ser vistas grandes 
pedras colocadas no leito do rio para desacelerar a vazão dele. 

A relação com o rio em uma cidade histórica protegida passa a impactar até mesmo nas decisões 
de restauro empreendidas. É o que pode ser notado no caso das recentes reconstruções das 
pontes do Carmo (2011) e Cambaúba (2015) (Figura 2: ver indicação das pontes 1 e 3). Ambas 
estruturas, originalmente de madeira já haviam passado por sucessivas reconstruções com este 
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mesmo material. Até que fora determinado pelo IPHAN a reconstrução com fundação, pilares e 
vigas de concreto, tendo em vista a vulnerabilidade da madeira frente aos ciclos fluviais. Trata-
se de uma interessante mudança de perspectiva, devidamente fundamentada, que resulta em 
impacto paisagístico e de referência de sistema construtivo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As sucessivas enchentes que impactaram a cidade de Goiás no decorrer dos séculos fizeram com 
que se desenvolvesse uma relação de muitos significados com o Rio Vermelho. As interações 
entre a ocupação urbana e o rio, ao longo do tempo, se modificaram devido as mudanças de 
necessidades da cidade e de seus habitantes. O rio é muito presente na da vida dos vilaboenses 
ainda hoje, principalmente nas atividades relacionadas ao lazer e à fruição da paisagem. Hoje se 
reconhece a importância do rio como um elemento estruturante da cidade, para além da 
constituição da paisagem urbana, mas também como um importante eixo de circulação. Esse 
papel estruturador não é estático: a dinâmica do rio com suas cheias e os períodos de seca, 
modifica a paisagem e a relação que as pessoas estabelecem com a cidade: perdas, 
ressignificações, reconstruções, recuperação, travessias, entre outros.  

O rio que já foi produtor de riquezas e essencial para a vida urbana que se desenvolveu às suas 
margens é também um ameaçador da integridade do conjunto nos períodos de maior 
precipitação. Essa relação de temor é muito presente até os dias atuais e reforçado na época de 
maior precipitação na região, acompanhado da curiosidade dos habitantes em saber sobre o 
estado do rio após uma chuva mais intensa. E, apesar de se observar algumas intervenções na 
tentativa de solucionar esse problema, fica claro que foram apenas medidas paliativas e de 
pouco impacto que pouco contribuem para uma relação mais segura entre os vilaboenses e o 
curso hídrico. Seria importante o desenvolvimento e aplicação de medidas estruturais para 
resolver o problema de forma permanente para que, assim, desastres como os que já 
aconteceram no passado não voltem a oferecer risco a cidade. 
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RESUMO 

O município de Goiás possui área rural com vinte e quatro assentamentos da reforma agrária. Existe 
a forte presença da família camponesa no local, entretanto essa não é atendida de forma adequada 
ao seu modo de vida em relação ao quesito educacional. Nessa região existem cinco escolas rurais, 
sendo apenas quatro destinadas à educação infantil: Escola Municipal Fazenda Holanda (PA Holanda), 
Escola Municipal Terezinha de Jesus Rocha (distrito de Buenolândia), Escola Municipal Olympia 
Angélica de Lima (PA São Carlos) e Escola Municipal Vale do Amanhecer (distrito de Calcilândia). 

A Escola Fazenda Holanda, foco da pesquisa, atende ao total de seis assentamentos. A estrutura da 
escola não foi construída para essa funcionalidade. Devido à reivindicação dos camponeses por um 
ambiente educacional mais próximo de suas moradias, uma antiga fazenda foi adaptada para o 
funcionamento da escola. 

A pesquisa aborda assuntos como: o modo de vida do sujeito rural, culturas construtivas e processo 
participativo ligado à autogestão. A metodologia usada é composta por levantamento bibliográfico a 
respeito da educação infantil no rural, levantamento fotográfico e croquis à mão, entrevista, vivência 
e pesquisa de campo participativa. 

A necessidade de investigação foi percebida através do estágio obrigatório realizado no Observatório 
Fundiário Goiano (OFUNGO) da Universidade Federal de Goiás – Regional Goiás, onde foi estabelecido 
o primeiro contato com estudos a respeito da realidade camponesa no município. Depois desse 
contato a pesquisa deu origem ao Trabalho de Conclusão de Curso que ainda está em andamento, 
com ênfase na abordagem cultural complementando os conceitos e práticas arquitetônicas. 

Palavras-chave: Cidade de Goiás; Cultura Construtiva; Assentamento; Espaços Arquitetônicos 
Camponeses; Educação.  

INTRODUÇÃO 

A pesquisa tem como enfoque o rural (tão pouco abordado dentro da faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo) e a educação nesse meio atrelada ao atendimento dos assentamentos de reforma agrária. 
Dessa forma são levantados dados a respeito da educação na área rural do município de Goiás, sempre 
com o foco nos assentados. Essas noções buscam provocar a reflexão a respeito da invisibilização 
sofrida pelos sujeitos na questão estrutural da dinâmica socioespacial em educação e arquitetura. 

Esse conjunto de informações servirá de embasamento para a compreensão do cotidiano rural ligado 
a educação no município de Goiás. O conteúdo coletado busca expor a sensibilidade da interação da 
criança camponesa com o meio educacional em que ela está inserida e as práticas cotidianas referente 
a esse espaço. 

A fundamentação está na invisibilidade arquitetônica da educação no campesinato da Cidade de 
Goiás. A relevância acadêmica está em sensibilizar e provocar a comunidade universitária e a refletir 
sobre o aspecto educacional do campesinato, referente aos espaços arquitetônicos escolares 
municipais rurais, particularmente do ensino fundamental que atende ao primeiro e ao segundo ciclo. 
Reflexão essa que se faz necessária tendo em vista a falta de abordagem da realidade do campo dentro 
do curso de Arquitetura e Urbanismo e a reflexão sobre esse espaço e seus significados. 

Pensar a educação no rural tendo em vista o município de Goiás é necessário, já que o direito a 
educação é assinalado pela Constituição Federal de 1988 como um direito social (artigo 6º da CF/88) 
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e o espaço dos assentamentos necessita de estrutura, serviços e desenvolvimento social para que esse 
direito seja garantido. 

A primeira metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa pesquisa foi a revisão bibliográfica de 
autores que tratam sobre: a formação da área rural no Brasil e em Goiás, a educação na área rural e a 
relação da arquitetura com a educação nos assentamentos da cidade de Goiás/GO. 

Após o estudo desses autores foram feitas visitas a campo nas escolas rurais do município de Goiás. O 
transporte utilizado para chegar à essas áreas foi o que leva as crianças, buscando assim uma 
aproximação com a realidade da criança camponesa e suas práticas cotidianas escolares utilizando a 
metodologia da experiência do espaço vivido e a imersão neste espaço.    

Dessa forma a metodologia usada foi composta por orientações, levantamento bibliográfico a respeito 
da educação infantil no rural, levantamento fotográfico e croquis arquitetônicos, entrevista, vivência 
e pesquisa de campo.  

A análise da educação fundamental camponesa  

O meio rural é composto por uma pluralidade de sujeitos. Assim como entender o território é 
importante, também é essencial compreender o público a quem a escola se destina. Para isso é 
importante compreender quem são esses sujeitos que compõe o meio rural.  

A análise tem como referência os espaços escolares dos assentados de projetos de reforma agrária 
que fazem parte da categoria de agricultores familiares em suas escalas macro e micro. As principais 
características dos agricultores familiares são: mão de obra familiar, gestão direta do 
empreendimento e relações socioculturais e econômicas com o espaço. A agricultura familiar não está 
ligada totalmente à subsistência, existe uma parcela de agricultores familiares que se voltam ao 
mercado. (SILVA, 2014). 

Independente da categoria em que o agricultor familiar se enquadra, ele é de extrema importância 
para o desenvolvimento municipal. Isso acontece porque é na terra que se encontra a matriz 
existencial desse camponês, fazendo com que ele dessa forma crie raízes, vínculos e significados 
importantes que o caracterizam. 

O foco da pesquisa é justamente a categoria dos agricultores familiares composta por assentados de 
projetos de Reforma Agrária. Esses sujeitos que constantemente são invisiblizados e por isso mesmo 
devem ser foco de políticas públicas voltadas ao meio rural, especificamente na formação e educação 
continuada ao seu modo de vida. 

A transposição para o campo de políticas públicas pensadas para a cidade não atende de forma efetiva 
o assentado. Principalmente no que diz respeito à educação, os modelos instituídos no urbano não 
estão de acordo com a realidade do povo do campo, sobretudo quando se pensa a respeito da 
vitalidade dos movimentos sociais. (BRASIL, 2012). 

 A formulação dessas políticas deve considerar a pluralidade do universo rural brasileiro e suas 
dinâmicas. Sendo assim a educação rural deve incorporar os espaços e dinâmicas do ambiente em 
questão: pecuária, agricultura e extrativismo. Além disso, em se tratando da educação no rural é 
importante abordar a identificação do campo como espaço de luta. (BRASIL, 2012). 

O campo nessa perspectiva deve ser entendido como espaço heterogêneo e de diversidade econômica 
apresentando assim uma multiculturalidade que deve ser considerada ao se pensar nas demandas por 
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educação básica desse ambiente. Sendo assim fica evidente a necessidade de uma política educacional 
voltada especificamente ao campo. (BRASIL, 2012). 

No Brasil, todas as constituições abordaram a questão da educação escolar. Foi nas primeiras décadas 
do século XX que foi introduzida a educação rural, essa foi pensada como estratégia de contenção do 
movimento migratório do campo e para elevar a produtividade do ambiente em questão. (BRASIL, 
2012). 

Entretanto ainda assim as políticas educacionais voltadas ao campo não condizem com a realidade. 
Isso acontece devido ao distanciamento dos legisladores com a realidade camponesa. A idealização 
da cidade permeia a maior parte dos textos legais, de tal forma que a palavra adaptação aparece 
repetidas vezes, ou seja, a educação escolar formulada nos moldes da cidade é ajustada para se inserir 
no campo. (BRASIL, 2012). 

Dessa forma, fica evidente a invisibilização do rural até mesmo nos planos de ação. Ocorre a 
dominação do urbano sobre o rural. Sendo assim, a ideia para que essa realidade seja corrigida é a 
proposição de diretrizes operacionais com foco na educação básica do campo, identificando como o 
espaço é utilizado e o modo de vida social que ocorre nele.  De acordo com o Ministério da Educação: 

“A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 
inerentes à sua realidade, ancorandose na temporalidade e saberes próprios dos 
estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia 
disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que 
associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva 
no país.” (BRASIL, 2012, p.33).  

Nas escolas rurais as atividades se realizam tanto na tradicional sala de aula quanto em outros locais. 
Nesses outros locais são desenvolvidos trabalhos práticos e teóricos que vão desde pesquisas a 
treinamentos e demonstrações que exigem o contato com o meio ambiente. Além disso, são 
desenvolvidas atividades de natureza cultural e artística objetivando assim a formação completa dos 
alunos. Dessa forma, a infraestrutura da escola rural vai pra além das salas de aulas. (BRASIL, 2012). 
 
As escolas rurais do município de Goiás 

A instalação de escolas no campo geralmente é feita devido à demanda de fazendeiros que visam 
manter seus empregados, ou seja, se trata de uma estratégia para manter a mão de obra disponível. 
Essas escolas geralmente são instaladas em prédios improvisados. No município de Goiás a instalação 
das escolas situadas no campo ocorreu dessa forma. (MOREIRA, 2016). 

O município de Goiás conta com cinco escolas rurais: Escola Família Agrícola de Goiás, Escola Municipal 
Olympia Angélica de Lima, Escola Municipal Terezinha de Jesus Rocha, Escola Municipal Holanda e 
Escola Municipal Vale do Amanhecer. Essa última foi a primeira a funcionar na região, inicialmente as 
aulas eram ministradas na sala da residência da professora. (MOREIRA, 2016). 

Além da precariedade devido à carência de infraestrutura, o ensino também era prejudicado pelo fato 
da maioria das turmas serem multisseriadas. Essa organização de ensino consiste em aulas ministradas 
para as várias séries do ensino fundamental simultaneamente, dessa forma são atendidos alunos de 
idades e níveis de conhecimento distintos o que acaba comprometendo o processo de aprendizagem.  
Dificultando ainda mais o quadro do estudante da área rural era comum que os professores, nessa 
fase inicial, não possuíssem a conclusão sequer do Ensino Fundamental. (MOREIRA, 2016). 
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No município de Goiás as escolas multisseriadas estavam em situação de extrema precariedade: salas 
superlotadas, professores pouco qualificados, falta de infraestrutura, baixa qualidade de ensino. Essas 
condições passam a ser questionadas à medida que a luta por terra é consolidada no município. Ainda 
na condição de acampamentos os PA Mosquito e PA Rancho Grande passam pelas primeiras 
experiências com escola. (MOREIRA, 2016). 

No PA Mosquito, durante o período de acampamento, ocorreu a construção da escola à beira do Rio 
Bugre, que consistia em um rancho coberto de palhas. O objetivo era atender a média de 60 alunos 
que se encontravam se escola. Duas mulheres que faziam parte do acampamento foram professoras 
voluntárias dessas crianças, mesmo sem possuir formação. Um ano depois, 1987, ocorreu o contrato 
temporário de uma professora através do reconhecimento pela Secretaria Estadual de Educação e 
anos depois a escola foi municipalizada. (MOREIRA, 2016). 

No atual PA Rancho Grande em sua fase de acampamento na BR-153 já era desenvolvido um trabalho 
de alfabetização de adultos.  Depois da ocupação da terra em 13 de agosto de 1987, a luta por uma 
escola foi iniciada. Uma professora da escola do acampamento alegou: “Quando chegamos na terra, 
sentimos a sensação de estar em casa e quem sentia em casa, teria que ter uma escola próxima. Aí 
começamos a sentar e discutir a questão da escola”. (SOUZA, 2002, p.108 apud MOREIRA, 2016, p.58). 
A escola inicialmente consistia em um barraco de pau-a-pique com uma cobertura de folhas de bacuri 
e lona preta, só em 1989, ela foi construída em alvenaria e assim foi reconhecida pelo governo 
municipal. 

O forte contato com a luta pela terra e a realidade camponesa acabou influenciando a metodologia 
de ensino dessas escolas. A proposta pedagógica utilizada era a de Paulo Freire, que consistia no uso 
de palavra/temas que geravam o debate, então a alfabetização e o aprendizado eram iniciados a partir 
desse método. Dessa forma os alunos aprendiam conforme a realidade experienciada pela família. 
Alguns exemplos de palavras usadas eram: luta, terra, povo e organização. Esse método se mostrou 
eficaz para a maioria dos assentados apesar da ocorrência de acusações de trabalhar política nas 
escolas. (MOREIRA, 2016). 

A demanda por escolas que atendessem o campo fez com que o poder público adotasse a política de 
nucleação vinculada ao transporte escolar. (HAGE e PENA, 2015 apud MOREIRA, 2016). As primeiras 
escolas do campo do município de Goiás atendiam apenas a primeira fase de ensino fundamental, 
através de regime multisseriado. Com professores sobrecarregados e a precariedade de infraestrutura 
surgiu a demanda e consequentemente a efetivação das escolas-polo. (MOREIRA, 2016). 

Antes da efetivação das escolas-polo as famílias também matriculavam seus filhos em escolas da 
cidade, onde além de se desgastarem diariamente com o transporte escolar eram alvos de 
preconceitos e discriminação por serem ou terem sido sem-terra e ainda sofriam com o afastamento 
da cultura camponesa. Essas condições dificultavam o aprendizado da criança já que a motivação era 
esgotada devido às condições vividas. (MOREIRA, 2016). 

A primeira proposta visando uma melhor educação no campo no município de Goiás ocorreu na 
reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR), onde foi abordado o Plano 
Municipal de Desenvolvimento Rural (1998-2001). A proposta era de criar três escolas-polo com 
centros comunitários. Em 1999, o Ministério da Educação (MEC) aprovou o projeto de construção da 
escola polo na Buenolândia (Barra): Escola Municipal Terezinha de Jesus Rocha, a qual só veio 
funcionar dois anos depois. (MOREIRA, 2016). 
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Atualmente o município conta com quatro escolas-polo, que em 2015 estava atendendo 418 alunos, 
conforme a tabela 1. Nessa tabela ainda é possível observar que a escola que atende o maior número 
de alunos, é justamente a escola escolhida como foco deste trabalho: Escola Municipal Fazenda 
Holanda. (MOREIRA, 2016). 

 
Tabela 01 – Relação de escolas-polo, número de alunos por escola e total entre 2001/2015 (Município de Goiás-GO – 2015). 

Fonte: Inep Org: MILITÃO, Dorcelina A. M.(2015). 

A Escola Municipal Fazenda Holanda 

A Escola Municipal Holanda está inserida no PA Holanda (figura 1), ela está circundada pelos: PA 
Baratinha, PA Vila Boa e PA Engenho Velho. A escola se localiza a 23 Km da mancha urbana da cidade 
de Goiás (acesso pela GO 164) e funciona das 12:30 às 17:00 de segunda à sexta. Ela foi fruto das 
reivindicações das famílias acampadas e atende o fundamental 1 e 2. A sua história começa em 1997, 
uma professora do acampamento foi contratada e as aulas do regime multisseriado passam a ser 
ministradas em um rancho de palha que foi construído pelas famílias. (MOREIRA, 2016). 

 
Figura 1 – Mapa do entorno da Escola Municipal Fazenda Holanda. 

Fonte: Letícia Tavares da Paixão Pedroso, 2019. 

Com a consolidação do assentamento a escola passa a funcionar na sede de uma antiga fazenda (figura 
2), atendendo inicialmente a primeira fase do fundamental. A estrutura desse edifício é de adobe, 
esse conjunto que atrela luta por direitos e materialidade ligada ao contexto histórico faz com que a 
escola tenha um importante valor simbólico para a comunidade. 
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Figura 2 – Escola Municipal Fazenda Holanda. 

Fonte: Letícia Tavares da Paixão Pedroso, 2019. 

Nesse início de história da Escola Holanda, quando as crianças chegavam ao quinto ano tinham que 
estudar na cidade. Foi nesse contexto que a luta surge motivada para a criação de uma escola polo 
que atendesse o ensino fundamental 1 e 2. Os moradores levantaram o número de alunos que 
estavam precisando da escola e apresentaram à prefeitura. (MOREIRA, 2016). Apesar de não ser 
unanimidade o desejo da construção da escola, a vontade da maioria prevaleceu e a escola inicia suas 
atividades em 2005, atendendo a diversos assentamento.  

A escola começa atendendo 260 alunos. Em, 2015 esse número vai para 133, os quais são divididos 
em 10 turmas. A equipe escolar conta com 21 funcionários. Essas pessoas se dividem na estrutura 
física da escola que consiste em: 10 salas de aula, sala da diretoria, biblioteca (que também funciona 
como sala de professores), secretaria, cozinha e despensa.  

Como se trata da adaptação de um prédio de uma antiga fazenda nem todas as salas estão adequadas 
para uso, assim algumas foram transformadas em depósito (figura 3). Devido à quantidade de alunos 
e os espaços precário das salas (sem iluminação e ventilação), algumas aulas também são ministradas 
na área externa da escola (figura 4). 

 
Figura 3 – Depósito da Escola Municipal Fazenda Holanda. 

Fonte: Letícia Tavares da Paixão Pedroso, 2019. 
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Figura 4 – Aula na parte externa da Escola Municipal Fazenda Holanda. 
Fonte: Letícia Tavares da Paixão Pedroso, 2019. 

Além da área externa composta pelo gramado a escola possui um pátio descoberto e uma horta. 
Apesar de a área externa ser o lugar preferido dos alunos, algumas crianças utilizam o espaço na hora 
da merenda de acordo com o que foi observado na visita de campo.  Outro local de extrema 
importância para as crianças são as sombras das árvores. Além de a árvore servir como um local de 
brincar é na sua sombra onde as crianças ficam conversando.  

A escola é formada pelo bloco da sede da fazenda e um antigo curral, que atualmente são salas de 
aula. Um prédio apropriado já foi reivindicado ao MEC desde 2010, porém até agora não foi dada 
nenhuma solução. (MOREIRA, 2016) 
 

O processo participativo como metodologia 

 

Levando em conta que os sujeitos abordados na pesquisa têm uma forte ligação com a luta social se 

faz necessário falar sobre autogestão. Autogestão é a prática que mostra a necessidade da 

participação na sua forma mais abrangente, extrapola o campo da participação manual e intelectual, 

se trata da ligação do planejamento com a execução dos processos. Dessa forma, o sujeito se torna 

agente da transformação social. (CTAH, Usina).  

Na perspectiva dos sujeitos tratados na pesquisa essa forma de lidar com o projeto é importante, já 
que não é só sobre participação. A forma de gestão proposta nesse trabalho está ligada à uma nova 
maneira de estabelecer relações sociais e políticas, onde o compartilhar das diferenças de quem 
projeta e pra quem é projetado dá origem a um projeto de qualidade e condizente com a realidade. 
(CTAH, Usina). 

Essa forma de pensar considera o projeto, a obra e a ocupação elementos indissociáveis.  Para que 
ocorra essa abordagem de processo participativo é necessário desconstruir a ideia de quem está na 
academia como detentor do conhecimento e, portanto o responsável por decidir tudo. Na perspectiva 
do processo participativo o conhecimento é construído de forma coletiva. O conhecimento acadêmico 
deverá servir apenas para expor as diversas possibilidades de caminhos a se seguir. (CTAH, Usina). 

Na Escola Municipal Fazenda Holanda foi iniciado um primeiro contato com esse tipo de processo 
através uma atividade realizada no dia 10 de maio de 2019 na própria escola com cerca de 13 alunos 
que tinham faixa etária média de 13 anos. A atividade foi realizada no período da tarde, em horário 
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de aula, no pátio da escola (figura 5). A atividade se inicia com a representação do espaço escolar pelas 
crianças e a descrição das atividades desenvolvidas no espaço, ao final ocorre a caracterização desses 
espaços pelas crianças abordando questões como iluminação e conforto térmico. 

 

 
Figura 5 – Atividade realizada na Escola Municipal Fazenda Holanda. 

Fonte: Letícia Tavares da Paixão Pedroso, 2019. 

O primeiro passo na tentativa de concretizar essa troca de conhecimento e de liberar a criatividade 
dos sujeitos em questão foi a elaboração de uma lista das atividades que eram desenvolvidas na escola 
(figura 6).  

 
Figura 6 – Lista de atividades feitas pelos alunos da Escola Municipal Fazenda Holanda. 

Fonte: Letícia Tavares da Paixão Pedroso, 2019. 

Devido à dificuldade da aproximação inicial as crianças se sentiram envergonhadas de participarem 
da atividade, mas com o passar do tempo a participação foi aumentando. A maioria das crianças listou 
jogar bola como a principal atividade desenvolvida na escola.  

A segunda atividade consistiu na produção de um mapa da escola pelos alunos (figura 7). Por se tratar 
de desenhar ocorreu uma maior participação, já que na primeira atividade eles tiveram uma 
resistência em escrever. O objetivo dessa atividade foi proporcionar uma aproximação com a maneira 
de representar o espaço e em troca compreender como os sujeitos enxergam o ambiente da escola. 
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Figura 7 – Segunda atividade realizada Escola Municipal Fazenda Holanda. 

Fonte: Letícia Tavares da Paixão Pedroso, 2019. 

No mapa produzido (figura 8) as crianças representaram os ambientes em vista. No desenho eles 
marcaram as principais árvores, já que essas têm uma grande importância para eles. Outra questão 
interessante é que as crianças compreendem o espaço de forma que apenas um dos blocos é nomeado 
de escola. Durante a atividade eles chamavam de escola apenas o bloco que era a sede da fazenda 
anteriormente.  

 

 
Figura 8 – Mapa feito pelos alunos da Escola Municipal Fazenda Holanda. 

Fonte: Letícia Tavares da Paixão Pedroso, 2019. 

A terceira atividade foi a produção da planta baixa do prédio que os alunos classificaram como 
“escola”. Para o desenvolvimento dessa atividade foi introduzido a eles como fazer a representação 
do ambiente em planta baixa, já que o impulso inicial de representação dos espaços por eles era 
desenhar as fachadas. 

Na produção da planta da escola (figura 9), teve uma maior participação do público feminino. Essas 
pareciam ter um maior domínio do espaço do bloco nomeado como “escola”, enquanto, os meninos 
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dominavam mais a área externa representado no mapa da escola. Provavelmente isso ocorreu devido 
à setorização que ocorre com base no gênero dentro da escola: na hora do intervalo os meninos se 
concentram mais no gramado externo e as meninas mais na varanda.   

 
Figura 9 – Mapa feito pelos alunos da Escola Municipal Fazenda Holanda. 

Fonte: Letícia Tavares da Paixão Pedroso, 2019. 

Por fim, a última atividade a ser desenvolvida foi a de escrever no mapa e na planta onde eram 
desenvolvidas as atividades apontadas na lista e marcar por meio de cores questões de conforto 
térmico e lumínico (figura 10). A atividade de escrever não foi efetivada com sucesso, já que as 
crianças tinham resistência em escrever. Já o diagnóstico de conforto teve maior participação. 

As crianças nessa etapa marcaram com bolinhas as áreas de acordo com sua característica. Laranja 
representando as áreas quentes, prata as áreas frescas, rosa os ambientes escuros, e amarelo os 
ambientes iluminados. As salas de aula foram marcadas como quentes e escuras. Apenas uma sala foi 
marcada como fresca, que é a que possui ar condicionado. A área externa foi marcada como iluminado 
e onde estão as árvores foram marcados como lugares frescos.  

 

 
Figura 10 – Mapa feito pelos alunos da Escola Municipal Fazenda Holanda. 

Fonte: Letícia Tavares da Paixão Pedroso, 2019. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa em relação às escolas rurais do município está em andamento. Atualmente o trabalho 
apresenta três resultados importantes, os quais estão sendo agentes definidores nos caminhos que o 
trabalho irá tomar. Chegar nesses resultados foi possível através da imersão no espaço da escola, onde 
foram percebidas diversas questões. 
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O primeiro resultado nos confirmou a hipótese levantada no inicio da pesquisa de que as escolas rurais 
apresentam estruturas arquitetônicas que carecem de um maior cuidado, como consequência da 
invisibilização por parte dos agentes públicos.  

O segundo resultado parte da observação e da pesquisa bibliográfica, foi percebido que só é possível 
pensar nesse espaço escola, levando em conta a realidade camponesa no seu aspecto singular, em 
conjunto com os sujeitos que vivenciam o lugar. A análise sensível permitiu que entender a realidade 
escolar só será possível a partir de uma leitura construída em conjunto com a comunidade. 

O terceiro resultado derivado da percepção a partir das oralidades da comunidade escolar durante a 
realização da dinâmica com os discentes, é sobre a importância da Escola Municipal Fazenda Holanda 
para a comunidade e a necessidade de relatar sobre o prédio dessa escola específica que trata de uma 
arquitetura embuída de adaptação e deixa a desejar os elementos simbólicos característicos 
camponeses para formar o ambiente educacional.  
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RESUMO 

O Largo do Paço, assim como as edificações que o compõem, foi palco de diversos 
acontecimentos históricos, que ficaram refletidos em sua arquitetura e morfologia, sobretudo 
no período em que a cidade do Rio de Janeiro se tornou capital. Assim, tendo em vista o período 
iniciado em 1763, com a elevação da cidade à sede do vice-reinado, e ao longo da primeira 
metade do século XIX, com as diversas manifestações políticas e sociais, o presente trabalho 
procurou levantar as alterações morfológicas mais características do espaço bem como de duas 
de suas edificações mais relevantes, a saber o Convento do Carmo e o Paço Real. O 
levantamento se deu a partir de pesquisa historiográfica em trabalhos recentes, e iconográfica, 
a começar da ideia de distinção social derivada da representação cortesã presente nas análises 
de Norbert Elias e Peter Burke. Concluiu-se que o largo, bem como as edificações em análise, 
buscam sujeitar-se à autoridade instituída e ao modelo cultural e espacial europeu, a partir da 
adaptação de suas formas.   

Palavras-chave: Largo do Paço; Alterações Morfológicas; Rio de Janeiro. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo apresenta um panorama sobre as alterações morfológicas ocorridas no Largo 
do Paço, Rio de Janeiro, dos últimos anos do século XVIII até o início da segunda metade do 
século XIX. O local, atual Praça XV, foi palco de acontecimentos importantes ao longo da história 
do Brasil, e abrigou a família imperial nas edificações que o compõem, como o Paço Imperial e 
o Convento do Carmo, tornando-se local de representação e ritualização para enraizamento do 
poder no local. Deste modo, observar as mudanças ocorridas no período recortado é 
fundamental para compreender os rebatimentos da história nacional na morfologia urbana e 
arquitetônica da praça e edificações do entorno. 

O trabalho procedeu à retomada do momento de fortalecimento da noção de cidade-capital, e 
suas implicações no campo político, cultural e espacial. Retomou, ainda, brevemente, a ideia de 
distinção social a partir da representação cortesã das análises de Norbert Elias e Peter Burke, 
que apontam no sentido de civilidade e sujeição social à autoridade instituída.  

A partir disso, e a fim de conhecer mais sobre as alterações morfológicas do espaço carioca, 
foram estudados trabalhos especializados para entender de forma ampla como o local se 
edificou ao longo do tempo.  

Ademais da identificação e caracterização do espaço público do largo em si, o artigo foi proposto 
a fim de lançar olhares às edificações do Paço Real e do Convento do Carmo, identificando as 
principais alterações que sofreram ao longo do tempo.  

Assim, pode-se concluir que as principais mudanças e alterações morfológicas ocorridas no local, 
comunicam uma tentativa de notabilização da cidade, dotando seus espaços de maior 
refinamento de forma a substituir a paisagem colonial que, àquele momento, se desejava 
superar, e comunicar a instalação de uma nova urbanidade a partir da elevação do Rio de Janeiro 
à cidade-sede do império português.  
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O ESPAÇO URBANO DA CIDADE-CAPITAL 

No cenário político do século XVII, na Europa, consolidou-se a presença das cidades-capitais, 
retomadas no fim da Idade Média (BAETA, 2017, p.45), sendo estas os locais de fixação do poder 
absoluto do Estado e da Igreja, em substituição à mobilidade que marcou o período medieval. 
Ter uma cidade com autoridade central, que controlasse o exército e as atividades 
mercantilistas, contribuía para a unificação do Estado (MUMFORD, 2008, p. 422). 

Surgiu, então, a noção do que Motta (2000) vai chamar de ‘capitalidade’, que pressupõe agrupar 
a função de representação da unidade e a síntese da nação através de relações entre o centro, 
ou a cabeça do reino, e o restante do território sobre o qual ele mantém influência.  

(...) de agora em diante, teremos uma cultura e uma arte da capital, abertas 
a todas as trocas internacionais, e uma cultura e arte de província, às vezes 
de nível elevado, mas em posição periférica em relação às grandes correntes 
da metrópole (...) Além disso as transformações internas da cidade (...) 
[ocorrem] pela autoridade política; (...) prevalece a vontade do soberano e do 
governo, que querem fazer da Cidade-Capital a imagem do Estado e do 
poder.” (Argan, 2004, p. 59)  

É uma dualidade de relação que parte da unificação do Estado sendo construída pela 
concentração da força militar, da burocracia administrativa, do controle de rotas comerciais e 
distribuição de recursos financeiros, bem como da monopolização da arte e cultura, impondo 
costumes e modas oriundas desta capital. 

Este período, que ficou conhecido como barroco, apresentou-se, em todas as esferas que o 
caracterizava, como um fenômeno cultural que refletia as condições sociais e políticas da época, 
sobretudo nas manifestações artísticas, e materializando-se na arquitetura e no cenário urbano 
(BAETA, 2017, p. 33). 

Um dos aspectos fundamentais que se destacam ao se lançar olhares a este período é a 
necessidade de persuasão. Explicada, em parte, pela dissolução da unidade cristã, no século XVI, 
“(...) persuadir agora é bem mais importante que demonstrar” (ARGAN, 2004, p.49). E Argan 
pontua que esse anseio se aplica não apenas à autoridade religiosa, mas à autoridade em geral, 
sobretudo do Estado, que opera em campos diferentes mas com os mesmos objetivos dos 
religiosos, “(...) que para a Igreja é a salvação e para o Estado é o poder” (Argan, 2004, p. 57, 
58). 

A cultura barroca surge como este instrumento essencial do exercício da autoridade, empregado 
para acalmar e desencorajar as massas urbanas, uma vez que se utiliza de persuasão ideológica, 
reduzindo conceitos a imagens e amplamente se apoiando nas alegorias, com o fim declarado 
do maravilhamento, apelando à imaginação e ao impulso dos sentimentos (ARGAN, 2004). 

Assim, vê-se uma classe intelectual passando a produzir escritos a fim de 
construir um perfil identitário e propagar uma imagem que favorecesse o 
monarca, em troca de uma postura protecionista do Estado. De outro modo, 
e de forma a reforçar a autoridade real, as ações do Estado e do rei 
confundiam-se, atribuindo-se à suas ações mais pessoais, caráter cerimonial 
de ações de Estado, e vice-versa. (ELIAS, 2001, p.67). 
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Entre o rei e o país prefigurava como filtro a corte, uma sociedade de costumes inserida em uma 
rede de relações que se estabeleciam em locais e meios específicos e que expressava sua própria 
consciência nacional e a alta valorização do cerimonial e da etiqueta, que se sustentava em torno 
do privilégio. Essa necessidade de se impor e se manter ativo em tal figuração era o que 
caracterizava o cortesão. 

O que hoje em dia aparece como luxo, numa consideração retrospectiva, não 
é nada supérfluo numa sociedade assim estruturada (...). Numa sociedade em 
que cada manifestação pessoal tem um valor socialmente representativo, os 
esforços em busca de prestígio e ostentação por parte das camadas mais altas 
constituem uma necessidade de que não se pode fugir. Trata-se de um 
instrumento indispensável à auto-afirmação social, especialmente quando – 
como é o caso na sociedade de corte – todos os participantes estão 
envolvidos numa batalha ou competição por status e prestígio (ELIAS, 2001, 
p.82-83). 

Essa figuração como forma exterior exprime distinção social e hierarquia presentes na 
organização da vida da corte como um todo, bem como relaciona nível e configuração social de 
tudo que integra sua esfera de atuação. É um domínio das aparências que compunha regra geral 
das cortes europeias e elucidaria o termo civilidade, convencionando o símbolo de um novo 
refinamento de maneiras, em franco contraste ao que é bárbaro (ELIAS, 1994, p.68). 

A relação entre a etiqueta, a ritualização – a figuração como um todo – e o poder foi utilizada 
como meio de “instruir o povo”, ou “civilizá-lo” (BURKE, 1992, p.17). Peter Burke (1992) defende 
que, a partir do trabalhar a ideia de uma propaganda real apoiada na imagem personificada do 
príncipe, a representação simbólica deste monarca foi convertida em produto da circulação e 
recepção das formas simbólicas, fortalecendo a relação rei-súditos. 

Este comportamento se vê repetido nas encenações da corte portuguesa que se instala no Brasil 
a partir de 1808. Ameaçada de invasão pelos exércitos de Napoleão Bonaparte, a Dinastia de 
Bragança partiu em direção ao Brasil, contando com a rainha D. Maria I, o príncipe regente D. 
João VI e muitas pessoas da corte. A partir de então, a cidade do Rio de Janeiro se torna cidade-
sede do poder central, substituindo Lisboa e transformando-se em cabeça do império 
ultramarino português, passando a ser a cidade-capital com as características políticas daquelas 
encontradas nas capitais dos Estados Modernos europeus do século XVII. 

Do ponto de vista espacial, a cidade-capital europeia do XVII, enquanto forma urbana barroca, 
vai ser a materialização do nominado por Mumford (2008) como ideologia do poder. De fato, a 
cidade barroca apresenta vasta diversidade de construções monumentais como templos e 
palácios, e nela são organizados eventos memoráveis, muitos deles ornados com fogos de 
artifício. Ali encontram-se academias, imprensa, e constroem-se teatros, com as representações 
cênicas da cultura barroca (BAETA, 2017, p. 41). 

E para além do exagerado amor ao poder e aos recursos financeiros, uma mudança conceitual 
em marcha deu lugar a uma nova concepção espacial. Mumford (2008, p. 434) aponta como 
sendo esse um dos grandes triunfos da mentalidade barroca: a organização do espaço urbano. 
As estruturas medievais foram descartadas pelos urbanistas de então, que se empenharam na 
abertura de vias retas e praças retangulares abertas.  
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Pouco a pouco, a desordem visual que muitas vezes caracterizou a cidade medieval foi sendo 
substituída por uma nova qualidade formal nos logradouros públicos, aliando à amplitude e ao 
clareamento dos novos espaços abertos, melhoramentos como calçamento em pedras e tijolos, 
além de chafarizes e estátuas comemorativas (MUMFORD, 2008, p. 417). Constituía-se o cenário 
apropriado para a encenação do poder, ao que afirma Mumford (2008, p. 451): “os novos 
urbanistas (...) eram igualmente cenógrafos. A própria cidade nova era, na realidade, um ensaio 
de desenho cênico formal: um telão de fundo para o poder absoluto”. 

Há de se considerar, entretanto, a apresentação acerca da urbanística barroca empreendida 
naquele período, feita por Baeta (2017, p.81) utilizando-se da análise construída pelo historiador 
e urbanista francês, Pierre Lavedan, a respeito da urbanística praticada nos períodos humanista 
e iluminista, e a realidade anterior do período medieval para traçar uma diferenciação entre 
estas. O autor destaca não ser possível estabelecer diferenças, entre a desenvolvida no barroco, 
período humanista, e no iluminista, por entender que compreendia um amadurecimento da 
prática da urbanística na Renascença, convencionando assim uma urbanística clássica. 

De igual forma se dará o entendimento no presente trabalho, apoiando-se, ainda, na análise do 
pesquisador Nelson Pôrto Ribeiro (2003) que identifica que Portugal da segunda metade do 
século XVIII, bem como suas colônias, apesar de influenciado pelas ideias iluministas que baniu 
alguns de seus aspectos medievais, não altera os fundamentos da cultura barroca presentes em 
sua sociedade: catolicismo tridentino, Santa Inquisição, ensino jesuítico1 e absolutismo 
monárquico. 

Em razão do pombalino2 haver reconstruído seu espaço urbano destruído pelo terremoto, em 
1755, Lisboa pode ser analisada como uma cidade com características do iluminismo. 
Entretanto, Ribeiro (2003, p.2) aponta que as forças predominantes da urbanística pombalina 
apontam na direção de  

Uma cidade ainda profundamente marcada pela urbanística do século XVII e 
pelo racionalismo barroco, uma cidade cenário, produzida para as grandes 
teatralizações político-religiosas do barroco, tais como a parada militar, a 
Entrada Real e o Auto de Fé. (RIBEIRO, 2003, p.2) 

Segundo o autor, a Lisboa pombalina “(...) ficou, com toda certeza, muito mais próxima em 
forma e espírito da retórica absolutista das grandes capitais barrocas europeias do XVII do que 
de uma hipotética cidade iluminista” (RIBEIRO, 2003, p.3). 

No mesmo sentido, portanto, no Rio de Janeiro oitocentista, tomou-se emprestada a retórica 
barroca, e algumas de suas manifestações formais e alegorias, dotando a cidade de maiores 
aproximações com as capitais barrocas do que iluministas, produzida pela urbanística classicista 
barroca.  

 

1 Tais elementos fundamentais da cultura barroca caracterizam Portugal mesmo com a supressão do ensino jesuítico 
a partir de 1769, e a expulsão desta Ordem do Brasil. 

2 O estilo pombalino é assim conhecido por ocasião da reconstrução de áreas da cidade de Lisboa destruídas por 
terremoto em 1755, cujos trabalhos foram supervisionados pelo primeiro marquês de Pombal, Sebastião José de 
Carvalho e Melo, ministro do rei D. José. 
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A cidade transformou-se num exercício de retórica da propaganda absolutista real, que pode 
ser observado a partir das alterações morfológicas empreendidas em um de seus principais 
espaços públicos, o Largo do Paço. 

CARACTERIZAÇÃO FORMAL NO PERÍODO DO VICE-REINADO     

LARGO DO PAÇO 

Largo do Terreiro da Polé3, Largo do Carmo, Praça do Carmo, Terreiro do Paço e Largo do Paço 
foram nomes dados ao mesmo local, onde hoje se localiza a Praça XV, na cidade do Rio de Janeiro 
(figuras 1 e 2). O Largo tornou-se o principal centro da cidade, com a transferência da sede do 
Vice-Reinado de Salvador para o Rio, em 1763, e, graças à sua localização estratégica, consolidou 
o porto já existente, tornando-se via de exportação colonial.  

Do ponto de vista morfológico, o largo se consolidou de modo semelhante à composição da 
praça de câmara de Salvador, conformando um espaço aberto retangular, emoldurado por 
edificações administrativas (CALDEIRA, 2010, p.33), como também religiosas e judiciárias. 
Ademais, é definido em uma de suas faces pelo mar. 

Conhecido por concentrar importantes edificações no contexto colonial, neste largo se 
encontravam instaladas (figura 1), em fins do século XVIII, a Igreja do Monte Carmo, pertencente 
ao Convento dos Carmelitas, a Casa da Família Teles de Menezes - conjunto de lojas, casas e 
salas para aluguel (inclusive a Câmara ocupava uma parte desse espaço), o Convento do Carmo 
e o Paço de Vice-Reis, estas duas últimas, objeto de estudo deste artigo.   

A cidade do Rio de Janeiro, em 1750, tinha uma população pequena de aproximadamente 
42.000 habitantes, composta sobretudo por escravos, população livre e oficiais militares 
(MICELI, 2016, p. 339), que se concentrava, sobretudo, em suas imediações. Desde o século XVI, 
o largo do Paço já era utilizado como porto, entretanto, àquela época, não possuía cais ou 
embarcadouros e era protegido pelas baterias de defesa da ponta do Calabouço (ANDREATTA, 
CHIVARI, REGO, 2009). Tal fato evidencia a consolidação da importância estratégica assumida 
pela capital carioca no período, tornando seu principal largo um “(...) verdadeiro centro de 
política, comércio e intercâmbio entre as nações” (MICELI, 2016, p.339). 

Este protagonismo comercial do espaço se deve, entre outras razões, ao fato dele se encontrar 
à beira da praia do Peixe, local onde as principais embarcações chegavam com o abastecimento 
externo da colônia, e ainda por ali se desenvolverem o comércio pesqueiro e de outros 
pequenos gêneros alimentícios e manufatureiros. Deste modo, o espaço era muito 
movimentado, com grande fluxo de pessoas durante o dia, sobretudo por ser o local de fixação 
de ordens religiosas, coloniais, e frequentada por classes sociais abastadas.  
 

 

3 O local também era chamado de terreiro da Polé pela existência de um pelourinho próximo à edificação da antiga 
Cadeia, desde o ano de 1600. Símbolo de punição, este foi removido para o largo do Rocio (atual Praça Tiradentes). 
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Figura 1. “Carta Topográfica da Cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro”, por André Vaz Figueira, 1775. Na ampliação, o Largo 

do Paço, indicada pela letra A, a rua Direita. 
Fonte: Ferrez (1985). 

O largo do Paço, além de reunir as mais importantes instituições administrativas e fiscais da 
Coroa portuguesa, bem como destacadas ordens religiosas, oferecia local para desfiles de tropas 
militares, evidenciando a sujeição que a colônia deveria guardar às ordens administrativas, 
militares, fiscais e religiosas (BICALHO, 1998). 

A respeito das edificações, notam-se construções com características construtivas simples, 
seguindo a expressão colonial vigente, como a Igreja do Monte Carmo, que nesta época era 
extensão do Convento do Carmo. O espaço público também se apresentava sem grande 
refinamento, como se percebe pela ausência de pavimentação no largo (figura 2). 

Foi ainda durante o século XVIII que a região do largo do Paço sofreu alterações significativas no 
traçado através de aterros e da divulgação de medidas de caráter urbanístico. Construções 
voltadas ao provimento de infraestrutura (figura 3) foram pouco a pouco realizadas por toda a 
cidade, como os aquedutos e os chafarizes para o abastecimento de água, e, além desses, o 
largo foi também pavimentado para permitir paradas militares. 

Segundo Colchete Filho (2008), em 1747, o local recebia a sua primeira grande intervenção 
urbana face à crescente atividade portuária: o, então governador do Rio de Janeiro, Gomes 
Freire de Andrade, inaugurou o primeiro chafariz da praça (figura 2). Trazido de Lisboa, o chafariz 
de mármore era utilizado por escravos, marinheiros e aguadeiros, e abastecido pelos aquedutos 
vindos do rio da Carioca.  

Com o passar do tempo, começou a ficar insuficiente para a população que estava crescendo 
cada vez mais, tendo sido substituído em 1789 pelo novo chafariz projetado por Mestre 
Valentim (figura 3). Este servia não só à população das imediações, mas às embarcações que 
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atracavam na Baía de Guanabara. Além deste chafariz, é construído o cais à beira mar e 
empreendida a remodelação do largo sob coordenação do engenheiro militar sueco Jacques 
Funck (BICALHO, 1998, p.54). 

 
PAÇO REAL 

Em 1738, com permissão do rei D. João V, o governador Gomes Freire deu início à construção 
da Casa dos Governadores (figura 6), com projeto do engenheiro José Fernandes Pinto Alpoim, 
que também foi responsável por outras intervenções urbanísticas no local, como a construção 
do conjunto comercial do juiz de órfãos, Antônio Telles de Menezes, no lado oposto da praça, e 
a inauguração do chafariz instalado no centro da praça. Segundo Miceli (2016, p. 339), a 
edificação da Casa dos Governadores “adquire feições de uma casa senhorial, portuguesa, muito 
maior do que os sobrados existentes na época”.  

O engenheiro conservou os edifícios que existiam no térreo, como o Armazém d’El Rey e a Casa 
da Moeda, e nos pisos superiores adicionou sacadas, janelas, portas e novos pisos. Internamente 
notavam-se, ali, portadas com pedra de lioz, pátios e escadarias, que davam acesso aos pisos 
superiores.  

A edificação, concluída em 1743, se estabelece em uma quadra, em área aproximada de 
2.940m². Possuía dois pavimentos e ocupava um lado do Largo. Internamente, o local se 
organizava em dois pátios, com sacadas e janelas voltadas para o interior. Suas janelas tinham 
molduras em cantarias. Suas feições se baseavam no Paço da Ribeira, residência de reis 
portugueses em Lisboa.  

Caldeira (2010, p. 34) pontua que a construção da Casa dos Governadores, num contexto de 
cidade-sede da administração colonial, transforma a função original daquele largo. 

O status de sede administrativa da colônia, alcançado no séc. XVIII marcaria a 
instalação do poder secular no Largo, transformando sua função original: de 
espaço religioso, passa a abrigar também funções cívicas. A construção da 
Casa dos Governadores “contribuiu em definitivo para formalizar sua 
centralidade político-administrativa” e reafirmar seu papel como local 
símbolo da cidade colonial.” (CALDEIRA, 2010, p. 34) 

A edificação foi renomeada Paço de Vice-Reis, em 1763, quando a capital foi transferida de 
Salvador para o Rio de Janeiro, tornando-se sede oficial4 de importantes membros no governo 
da época. Em 1808, com a chegada da corte portuguesa, tornou-se Paço Real, moradia ordinária 
da Família Real.  

 

 

4 Durante o vice-reinado de D. Antonio Álvares da Cunha, a residência oficial é transferida por meio de carta régia à 
localidade onde esteve instalado o Colégio Jesuíta, no morro do Castelo, concentrando-se no Paço as funções de 
trabalho. Na gestão seguinte, do Conde de Azambuja, voltou a ser local de moradia. A edificação sediou outros 
eventos importantes, como o encarceramento do inconfidente Tiradentes, que ficou preso na cela da Cadeia Velha, 
localizada no interior do Paço, até sua execução em 1792. 
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CONVENTO DO CARMO  

As origens do Convento do Carmo remontam a 1589, quando Frei Pedro Viana, trouxe carmelitas 
para o Rio de Janeiro. Foram presenteados pela câmara com a Capela de Nossa Senhora do Ó, 
que mais tarde se tornou a Capela da Ordem do Carmo. Um tempo depois, receberam um 
terreno ao lado da capela, e começaram a construção do convento em 1619. A partir de 1761, a 
capela da ordem foi reformada, transformando-se na Igreja Nossa Senhora do Monte Carmo. 

O convento é um dos primeiros edifícios feito de alvenaria de pedra, foi construído próximo ao 
mar e após o término da obra o terreno à frente passou a ser conhecido como Largo do Paço. 

Desde o começo, a ideia de construção era uma arquitetura simples, seguindo os moldes da 
época. Foi o primeiro sobrado com vãos em verga reta, apresentando um grande vão em arco 
pleno por onde se acessava o pátio do convento. 

O convento (figura 8), pertencente a uma das principais ordens religiosas do mundo luso-
ultramarino, demarcava na praça o símbolo de poder da igreja. A edificação abrigava membros 
do clero, seminaristas e pessoas relacionadas à ordem religiosa em geral. Os padres carmelitas 
o ocuparam até 1808, no ano da chegada da Família Real Portuguesa de onde se mudaram para 
a Lapa. 

ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XIX 

LARGO DO PAÇO 

Ao longo do tempo, as edificações foram evoluindo a fim de se assemelhar o máximo possível 
com a sua sede em Lisboa, e as construções, bem como o próprio largo do Paço, foram se 
modificando, sobretudo durante o reinado de D. João VI, com a chegada da família real, em 
1808. (ANDREATTA, CHIVARI, REGO, 2009). 

O largo foi, assim, adquirindo características que procuravam seguir a uma regularização 
simétrica da praça (figura 4), contando para isso com a construção de algumas residências em 
frente à igreja de Nossa Senhora do Carmo, e o Mercado do Peixe5, além do cruzamento das 
vias, sendo elas longitudinais e transversais. Além disso, a arquitetura das edificações que o 
compõem acompanhou as mudanças ocorridas ao longo do tempo, como no Paço e no 
Convento, e sofreram reformas para se adequar ao contexto da época. 

 

5 Mercado do Peixe, ou da Candelária, foi projetado por Grandjean de Montigny em estilo neoclássico e inaugurado 
em 1841. 
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Figura 2. Nota-se o espaço central da praça sem pavimentação, com o chafariz ao centro e as edificações que a definem 

indicadas, na representação de 1750. Além disso, pequenas embarcações atracadas na orla da Praia do Peixe evidenciam a falta 
de estrutura para outra de maior porte. Já nessa época acontece a movimentação no centro da praça, por comerciantes e 

escravos. 
 Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento. Instituto Pereira Passos. Obra de 

Carlos Gustavo Nunes Pereira (GUTA), tratada por Daniel Curi, 2020. 
 

 
Figura 3 - Na imagem encontra-se o Largo do Paço em 1790, na madrugada em que a casa Teles de Menezes foi incendiada. A 
Praça aparece com pavimentação adaptada para melhor acomodar as marchas militares e cerimônias que aconteciam neste 

local, assim como, as atividades comerciais relacionadas ao peixe que ocorriam perto da praia e eram organizadas em barracas 
à direita do chafariz. 

 Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento. Instituto Pereira Passos. Obra de 
Carlos Gustavo Nunes Pereira (GUTA), tratada por Daniel Curi, 2020. 
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Figura 4 - Largo do Paço em 1840.Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento. 

Fonte: Instituto Pereira Passos. Obra de Carlos Gustavo Nunes Pereira (GUTA), tratada por Daniel Curi, 2020. 

Ademais às intervenções na forma do espaço urbano, a instalação e consolidação de certos usos 
no local, como o conjunto religioso e a casa Teles de Menezes com função de Câmara, e a 
organização no Mercado do Peixe das atividades comerciais relacionadas à pesca que já se 
desenvolviam no local em barracas, reforçavam sua vocação simbólica como palco de 
apresentações militares, declarações oficiais e tomadas de decisões (figura 5). 

 
Figura 5. A imagem mostra as principais edificações no ano de 1852. Trecho da Planta da Muito Leal e Heróica Cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro, 1852. 
 Fonte: Biblioteca Digital Luso-Brasileira. Disponível em: <http://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/27241> Acesso 

em: 07 de Maio de 2020. 

Os estabelecimentos comerciais presentes no largo procuraram acompanhar a onda de 
valorização do espaço, fato que se percebe a partir da descrição de Jean-Baptiste Debret em seu 
livro Viagem Pitoresca ao Brasil, de 1816, onde aponta que passaram a se enfeitar com letreiros 
bem pintados e caprichar na ornamentação das vitrines, com elementos em mármore trazidos 
de Paris. 
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Em 1847, as vias começaram a seguir ‘mão e contramão’ para o tráfego de veículos da época. 
Assim como novas vias foram abertas, seguindo a regularidade, e começou a ser feito o 
calçamento, iluminação e saneamento dos logradouros públicos da região. 

PAÇO REAL 

 
Figura 6. Paço Real, então Casa dos Governadores, em 1790. 

 Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento. Instituto Pereira Passos. Obra 
de Carlos Gustavo Nunes Pereira (GUTA), tratada por Daniel Curi, 2020. 

 

 
Figura 7- Esta pintura evidencia o Paço Real em 1818, já com terceiro pavimento construído. O Paço da Cidade (1818) visto 

da rampa por Karl Wilhelm Von Theremin. 
 Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra22444/o-paco-da-cidade-do-

rio-de-janeiro-visto-da-rampa> Acesso em: 04 de Maio de 2020. 
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Em função das adaptações funcionais necessárias para acolher adequadamente, na medida do 
possível, a família real e sua corte, a edificação do Paço, agora, Real, recebeu intervenções. 
Foram construídos dois passadiços (figura 9) que o ligavam, um, à casa de Câmara e Cadeia, e, o 
outro, ao convento, permitindo a passagem dos membros da corte e seus criados pelo interior 
das edificações, sem que precisassem cruzar a praça. Ambas as edificações foram convertidas 
em aposentos reais. 

Posteriormente, em 1817, outras alterações foram empreendidas na edificação do Paço, que 
recebeu um terceiro pavimento (figura 7) e a utilização de platibandas arrematadas por 
coruchéus em suas extremidades, adquirindo características de superioridade e poder. 

Ademais, internamente foi construída uma sala do trono, onde aconteciam cerimônias 
importantes, como a do Beija-mão. Além disso, uma varanda, que era um anexo entre Paço e 
Convento, foi construída em 1822 para a aclamação de D. João VI. 

CONVENTO DO CARMO 
 

 
Figura 8. Convento do Carmo. Pintura realizada por Leandro Joaquim. C.1750- c. 1790.  

Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra14160/revista-militar-no-largo-do-paco>. Acesso em: 27 de Abr. 2020.  

 

Em 1808 a edificação conventual foi laicizada, transformando-se em aposentos reais, abrigando 
a Rainha-mãe e seus criados. Os padres carmelitas mudaram-se para a região da Lapa. 

Nesta época, além do já citado passadiço que o ligava ao Palácio Real, foi construído outro 
passadiço que o conectava à Catedral do Carmo, então Capela Real. Além de função residencial, 
a edificação do convento recebeu adaptações em seu interior para abrigar o Real Gabinete da 
Física e o depósito do Palácio.  

O edifício nunca teve um claustro (quatro corredores formavam um quadrilátero, com um 
jardim no centro), os dois primeiros andares são mais antigos e possuem janelas bem espaçadas, 
no entanto, o terceiro andar foi construído na segunda metade do século XVIII e possui janelas 
com verga curva. 
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Suas fenestrações passaram a receber peças mais trabalhadas, como esculturas e molduras 
ornamentadas, platibanda, guarda-corpo nas varandas, além de ter sido incorporada uma 
varanda ao passadiço (figura 9). No geral, a edificação foi reformulada para assumir um caráter 
palaciano, reforçando a presença do poder real no largo enquanto sede de cerimônias reais e 
aposento da corte portuguesa. 

 
 

 
     Figura 9. Nesta imagem pode-se observar o convento do Carmo transformado em aposentos reais, além disso, nota-se o passadiço 

que foi construído para ligar o Paço ao Convento (lado esquerdo da imagem). “Vue de l'extérieur de la galerie de l'acclamation  du Roi 
D. Jean VI (à Rio de Janeiro)“ Ilustração de Thierry Frères, 1839. 

Fonte: Brasiliana Iconografia. Disponível em: < https://www.brasilianaiconografica.art.br/obras/17488/vue-de-lexterieur-de-la-
galerie-de-lacclamation-du-roi-d-jean-vi-a-rio-de-janeiro>. Acesso em: 07 de Maio de 2020. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dado o contexto histórico relacionado às mudanças em todos os âmbitos do cenário nacional, 
constatou-se que o Largo do Paço, bem como suas edificações mais relevantes, o Convento do 
Carmo e o Paço Imperial, se estabeleceram em um período muito influenciado por mudanças 
políticas, religiosas e fortes relações de poder. Dado ao fato do Brasil pertencer à Portugal, o Rio 
de Janeiro, assim como muitas outras cidades, sofreu diversas influências do classicismo-barroco 
em seu traçado urbanístico e em sua arquitetura.  

A decisão final para todas as mudanças citadas ao longo deste artigo, foi pautada por interesses 
políticos, desde os aspectos relativos ao espaço urbano, como o melhoramento de vias, 
investimento em saneamento básico e iluminação pública, até as fachadas das edificações, com 
a implantação de sacadas, materiais importados, texturas, esculturas e instalações públicas. 
Além dessas mudanças, teoriza-se que as movimentações de trabalhadores dentro da praça da 
parte central para a beira da praia, com a construção do chafariz Mestre Valentim, e, a 
construção do Mercado do Peixe, foi uma forma de afastá-los do “centro das atenções”, e 
destiná-los a um local específico. 
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Por fim, é possível analisar que o Largo do Paço, em meio ao contexto político-social vivido a 
partir 1763, com a transferência da capital para o Rio de Janeiro, até a primeira metade do século 
XIX, foi transformado de um modelo colonial para o imperial. O contexto histórico vivido nestes 
anos trouxe características que marcaram o período com grandes mudanças, as quais 
possibilitaram estruturas para abrigar e promover as cerimônias, aclamações da corte real, 
desfiles militares e manifestações em geral, fundamentadas nas decisões no poder político da 
época. 
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RESUMO 

É possível conceituar de forma rápida o que é patrimônio tendo em consideração a etimologia 
da palavra associada à noção de herança, vínculo e pertencimento. No entanto, identificar o que 
é patrimônio na prática não é uma tarefa tão simples. É necessário, antes de qualquer outra 
coisa, o reconhecimento da diversidade cultural. No Brasil, esse entendimento tem sido 
incorporado aos poucos e é somente na Constituição Federal de 1988 que se contempla a 
identidade e a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Tendo em 
vista a salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro, a Política Nacional do Patrimônio Cultural 
define sete  linhas de ação, uma delas diz respeito à Educação Patrimonial, que consiste na 
construção coletiva do conhecimento, com a participação ativa dos agentes sociais e 
comunidades detentoras de referências culturais. Diversas são as metodologias e abordagens 
teóricas no que diz respeito às práticas educacionais. No presente trabalho investigamos a 
perspectiva lúdica dentro dos processos de educação patrimonial. Para tanto, realizou-se um 
levantamento nas publicações digitais sobre o tema que disponíveis na página do IPHAN. Dentre 
os 45 títulos analisados, apenas três trazem relatos de experiências práticas nesse sentido, e 
poucas abordam aspectos lúdicos no processo de educação patrimonial, e quando o fazem, 
permanecem bem na superfície. Conclui-se portanto uma necessidade de explorar melhor e 
mais profundamente o tema para obtenção de resultados mais consistentes visando a 
valorização do patrimônio cultural. 

Palavras-chave: patrimônio cultural; Educação Patrimonial; lúdico; práticas educacionais. 
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INTRODUÇÃO 

A etimologia da palavra Patrimônio remonta à sua origem do latim patrimoniu, (patri: pai + 
monium: recebido), e está ligada ao conceito de herança e, portanto, implica em vínculo e 
pertencimento. O conceito de Patrimônio Cultural, por sua vez, assim como diversos campos do 
conhecimento, não foi concebido do modo como se apresenta hoje, pelo contrário, passou por 
diversas fases de compreensão até chegar à atual definição. No Brasil, as primeiras iniciativas no 
âmbito da preservação tinham o foco voltado especificamente para a identificação e proteção 
do patrimônio histórico e artístico, tanto é que até hoje o nome que designa a autarquia federal 
que responde pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro é “Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional” (IPHAN). No entanto, mesmo mantendo a mesma nomenclatura 
de quando foi criado, o IPHAN passou por uma mudança de foco nas ações ao longo de sua 
existência para poder se adequar à realidade da diversidade cultural brasileira. 

O conceito de patrimônio histórico e artístico que orientou a ação do Iphan em suas primeiras 
décadas limitava o foco da instituição a identificar e proteger bens destacados por sua 
excepcionalidade histórica, monumental ou artística. A atualização conceitual teve como 
determinante a necessidade de fazer a política de preservação refletir de forma mais consistente 
a diversidade cultural brasileira, rompendo a fronteira do que se entendia por patrimônio 
histórico e artístico, em direção a uma visão mais abrangente dos legados culturais presentes 
no país. (PORTA, 2010. p. 12) 

De acordo com Porta (2010), mesmo tendo sido contemplados no projeto de Mário de Andrade, 
no ato de criação do Iphan, os elementos do patrimônio imaterial, tais como os saberes, modos 
de fazer, celebrações e expressões artísticas, não receberam a devida atenção no tocante aos 
instrumentos de ação e metodologias de pesquisa. As primeiras definições concernentes ao 
patrimônio histórico e artístico no Brasil remontam ao Decreto de Lei Nº 25, de 30 de novembro 
de 1937, tendo como foco os bens materiais móveis e imóveis. Posteriormente, com a 
Constituição Federal de 1988 o conceito e compreensão a respeito do patrimônio foram 
ampliados, passando a ser definido de forma mais abrangente, como patrimônio cultural: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I. as formas de expressão; II. os 
modos de criar, fazer e viver; III. as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; IV. as obras, os objetos, os documentos, as edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V. os conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988. Artigo 216) 

Em harmonia com o Artigo 216 da Constituição Brasileira, a classificação do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), agrupa o Patrimônio Cultural em dois grupos: 
material e imaterial. Os bens tombados de natureza material podem ser imóveis ou móveis. 
Dentre os bens patrimoniais imóveis estão as cidades históricas, sítios arqueológicos e 
paisagísticos e bens individuais. Quanto aos bens móveis, temos como exemplo as coleções 
arqueológicas, os acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, 
videográficos, fotográficos e cinematográficos. Os bens culturais de natureza imaterial, por sua 
vez, “dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, 
ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou 
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lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais 
coletivas)” (IPHAN, s/d). Muitas vezes os exemplares do patrimônio imaterial precisam ser 
compreendidos em um contexto físico específico, conectando elementos de natureza imaterial 
àqueles de natureza material como cidades, edificações, paisagens, etc. A recíproca também é 
verdadeira, a essência e a razão dos bens patrimoniais materiais, geralmente necessitam dos 
elementos tais como práticas, celebrações e expressões culturais, que se configuram como 
patrimônio imaterial para serem entendidos em sua plenitude. Há, portanto, uma relação de 
complementaridade entre patrimônio material e imaterial. 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

Tendo em vistas a salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro, a Política Nacional do 
Patrimônio Cultural (PNPC), na década compreendida entre os anos 2000 e 2010, passou por 
por atualizações com a reformulação e criação de instrumentos de preservação. Conforme 
descreve Porta (2010), a PNPC possui sete linhas de ação: 

A Política Nacional de Patrimônio Cultural hoje se organiza em sete linhas de 
ação: 1. Identificação, documentação e pesquisa. 2. Proteção e 
reconhecimento. 3. Preservação. 4. Difusão de conhecimento e promoção. 5. 
Educação patrimonial. 6. Formação e capacitação. 7. Fomento a atividades 
econômicas vinculadas ao patrimônio cultural. (PORTA, 2010. p. 41) 

Porta (2010) destaca que é somente quando o conhecimento produzido no processo de 
documentação chega ao público que esta ação de preservação torna-se eficaz. Faz-se 
necessário, portanto, encontrar alternativas para os meios de acesso ao público e as linhas de 
ação “4. Difusão de conhecimento e promoção e 5. Educação Patrimonial”, quando colocadas 
em prática, tornam-se excelentes instrumentos nesse sentido. 

De acordo com Horta, Grunberg e Monteiro (1999), Educação Patrimonial é: 

Um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no 
patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento 
individual e coletivo. (…) A Educação Patrimonial é um instrumento de 
‘alfabetização cultural’ que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo 
que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural e da 
trajetória histórico-temporal em que está inserido. (HORTA; GRUNBERG; 
MONTEIRO, 1999, p.4) 

No entanto, a definição sobre Educação Patrimonial costuma ser bastante polêmica, sobretudo 
quando fundamentado sob a perspectiva da corrente filosófica da escola tradicional, onde um 
agente “educador” transmite conhecimento sobre alguma coisa ou questão a um receptor 
“educando”. Tolentino (2016) aborda cinco falácias sobre Educação Patrimonial e a primeira 
delas consiste no seguinte enunciado “1ª. A metodologia da educação patrimonial é um 
instrumento de alfabetização cultural”: 

Virou uma máxima chamar a educação patrimonial de metodologia e afirmar 
que ela é um instrumento de alfabetização cultural, uma herança herdada do 
Guia Básico de Educação Patrimonial (Horta; Grimberg; Monteiro, 1999). De 
forma acrítica, inúmeros projetos e até mesmo textos acadêmicos repetem o 
texto do Guia Básico, que traz a ideia de alfabetização cultural inspirada nos 
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escritos de Paulo Freire, mas sem a necessária reflexão no âmbito da 
educação patrimonial. 

Na verdade, a concepção de educação patrimonial adotada no referido Guia 
apresenta-se como instrutivista, isto é, a educação é considerada apenas 
como “transmissão de conhecimento”. Parte de um patrimônio cultural dado, 
fetichizado, e não concebe o patrimônio como uma construção e apropriação 
social, com seus consensos e conflitos. (TOLENTINO, 2016, p. 40) 

Segundo Mizukami (1986, p. 8) o ensino nos moldes tradicionais “volta-se para o que é externo 
ao aluno: o programa, as disciplinas, o professor. O aluno apenas executa prescrições que lhe 
são fixadas por autoridades exteriores.” 

A abordagem tradicional de ensino vêm sendo questionado por várias correntes teóricas que 
passaram a embasar as páticas educacionais a partir da construção de novos paradigmas, dentre 
eles, a psicologia cognitiva. Conforme explicita Mizukami (1986): 

Uma abordagem cognitivista implica, dentre outros aspectos, se estudar 
cientificamente a aprendizagem como sendo mais que um produto do 
ambiente, das pessoas ou de fatores que são externos ao aluno. 

Existe ênfase em processos cognitivos e na investigação científica separada 
dos problemas sociais contemporâneos. As emoções são consideradas em 
suas articulações com o conhecimento. 

Consideram-se aqui formas pelas quais as pessoas lidam com os estímulos 
ambientais, organizam dados, sentem e resolvem problemas, adquirem 
conceitos e empregam símbolos verbais. Embora se note preocupação com 
relações sociais, a ênfase dada é na capacidade do aluno de integrar 
informações e processá-las. 

Este tipo de abordagem é predominantemente interacionista. (ibidem, p.59) 

As teorias de abordagem cognitivista clássica como a desenvolvida por Jean Piaget 
(Construtivismo), seguem na contramão da Escola Tradicional. Nelas, o homem passa a ter um 
papel ativo e criador. Segundo Silva (1998) explana a influência da teoria epistemológica de 
Piaget para a área educacional: 

Piaget não desenvolveu uma teoria da aprendizagem, mas sua teoria 
epistemológica de como, quando e por que o conhecimento se constrói 
obteve grande repercussão na área educacional. Predominantemente 
interacionistas, seus postulados sobre desenvolvimento da autonomia, 
cooperação, criatividade e atividade centrados no sujeito influenciaram 
práticas pedagógicas ativas, centradas nas tarefas individuais, na solução de 
problemas, na valorização do erro e demais orientações pedagógicas. (SILVA, 
1998, p.17) 

No processo educacional sob a perspectiva cognitivista o educador deve desempenhar o papel 
de “provocar situações que sejam desequilibradoras para o aluno de forma que seja possível a 
construção progressiva das noções e operações” (MIZUKAMI, 1986, p.70) de modo que o aluno 
desenvolva autonomia intelectual. Além disso, o professor deve criar situações que propiciem 
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“condições onde possam se estabelecer reciprocidade intelectual e cooperação ao mesmo 
tempo moral e racional” (Ibidem, p.77) 

Semelhantemente à Piaget, Lev Vygotsky também tem a concepção epistemológica 
interacionista, no entanto, sua abordagem do desenvolvimento cognitivo contempla o contexto 
sócio-histórico-cultural. Conforme descreve Ivic (2010), para Vygotsky, o ser humano é 
caracterizado por uma sociabilidade primária: 

Se houvesse que definir a especificidade da teoria de Vygotsky por uma série 
de palavras e de fórmulas chave, seria necessário mencionar, pelo menos, as 
seguintes: sociabilidade do homem, interação social, signo e instrumento, 
cultura, história, funções mentais superiores. E se houvesse que reunir essas 
palavras e essas fórmulas em uma única expressão, poder-se-ia dizer que a 
teoria de Vygotsky é uma “teoria socio-histórico-cultural do desenvolvimento 
das funções mentais superiores”, ainda que ela seja chamada mais 
frequentemente de “teoria histórico-cultural”. (IVIC, 2010, p. 15) 

Paulo Freire é o principal representante da abordagem sócio-cultural da educação no Brasil. 
Fazendo crítica à abordagem tradicional, ele usa a expressão concepção “bancária” da educação, 
na qual “o ‘saber’ é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber.” (FREIRE, 
1987, p.33). Os postulados de Freire “sobre a pedagogia problematizadora e transformadora 
enfatizam uma visão de mundo e de homem não neutro” (FIALHO apud SILVA, 1998, p.21). A 
respeito do método de Freire “surgia como resposta à procura de um instrumento adequado de 
atuação para os diferentes agrupamentos envolvidos na busca de construção de uma sociedade 
mais justa no país”. (BEISIEGEL, 2010. p.19) 

A posição do homem diante destes dois aspectos de sua moldura não é 
simplesmente passiva. No jogo de suas relações com esses mundos (o da 
natureza e o da cultura) ele se deixa marcar, enquanto marca igualmente. Ao 
se estudar o comportamento do homem, a sua capacidade de aprender, a 
licitude do processo de sua educação, não é possível o esquecimento de suas 
relações com a sua ambiência. Disto ressalta a sua inserção participante nos 
dois mundos, sem a sua redução a nenhum deles. (FREIRE apud BEISIEGEL, 
2010. p.29) 

Freire (1987) reforça que a educação na concepção “bancária”, em nome da “preservação da 
cultura e do conhecimento”, na verdade produz apenas o arquivamento de narrações feitas pelo 
educador aos educandos, e como resultado “não há conhecimento, nem cultura verdadeiros.” 
Para Freire, o primeiro passo para romper com os esquemas verticais, característicos da 
educação “bancária”, e promover uma educação problematizadora, consiste na superação da 
contradição entre educador e educando. “o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 
enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. 
Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos.” Como prática da 
liberdade “(…) os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo.” (ibidem, p. 39). 
É nessa linha que melhor se encaixa a definição de Educação Patrimonial apresentada na página 
oficial do IPHAN: 

Toda vez que as pessoas se reúnem para construir e dividir novos 
conhecimentos, investigam pra conhecer melhor, entender e transformar a 
realidade que nos cerca, estamos falando de uma ação educativa. Quando 
fazemos tudo isso levando em conta alguma coisa que tenha relação ao com 
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nosso patrimônio cultural, então estamos falando de Educação Patrimonial! 
O IPHAN concebe educação patrimonial como todos os processos educativos 
que primem pela construção coletiva do conhecimento, pela dialogicidade 
entre os agentes sociais e pela participação efetiva das comunidades 
detentoras das referências culturais onde convivem noções de patrimônio 
cultural diversas. (IPHAN, s/d) 

Huizinga (2000) ao apresentar o homem como um ser lúdico, procura integrar o conceito de 
jogo no de cultura, como ele mesmo afirma, seu objetivo não é “definir o lugar do jogo entre 
todas as outras manifestações culturais, e sim determinar até que ponto a própria cultura possui 
um caráter lúdico.” (p. 3). De acordo com Mizukami (1986) no ensino com abordagem 
cognitivista as experiências não devem ser feitas na frente do aluno, mas pelo próprio aluno. E 
nessa abordagem metodológica de característica interacionista, o jogo ganha um papel especial: 

O Jogo adquire importância fundamental em sua aplicação ao ensino. Tem 
por objetivo descobrir novas estratégias e cada fase de desenvolvimento do 
ser humano é caracterizada por uma conformação única especial, indo desde 
o jogo individual, o jogo simbólico, o jogo pré-social, ao de regras (social). As 
regras do jogo social igualmente são necessárias para que se supere o 
egocentrismo individual e se instaure uma atividade cooperativa. 
(MIZUKAMI, 1986, p.80). 

Por meio do jogo pode-se encontrar caminho para o desenvolvimento de ações participativas e 
interativas nos processos educativos, mas de acordo com Kishimoto (1999) é preciso ter cuidado 
para equilibrar as duas nuances (lúdica e educativa) de um jogo que possui fins educacionais, 
pois a liberdade, principal atributo do jogo, não deve ser sacrificada, pois assim for, o jogo passa 
a ser apenas um material didático. 

Visando identificar a presença de processos lúdicos nas práticas educacionais relatadas 
nas publicações disponibilizadas na página do IPHAN na web, o primeiro passo foi 
realizar um levantamento exploratório para identificar as os títulos e conteúdos que se 
apresentam no sítio online na aba Patrimônio Cultural > Educação Patrimonial > 
Publicações. 

A página possui 45 publicações virtuais com a temática Educação Patrimonial, a maioria delas 
apresenta abordagem teórica e conceitual e/ou diretrizes e orientações, uma grande 
quantidade do conteúdo consiste em cartilhas ou materiais didáticos ilustrados. 

Apenas três dos 45 arquivos digitais sobre a temática apresentam relatos de experiências 
práticas, são eles: Educação Patrimonial: Diálogos Entre Escola, Museu e Cidade - Caderno 
Temático 4; Educação Patrimonial: Reflexões e Práticas - Caderno Temático 2; Educação 
Patrimonial: Memória e identidade da Cidade de Goiás - Patrimônio pra que te quero. 

Em “Educação Patrimonial: Diálogos Entre Escola, Museu e Cidade - Caderno Temático 4”, no 
capítulo “A prática da Educação Patrimonial: uma experiência no município de Restinga Sêca / 
RS” Alves; Figueredo (2015) buscam, por meio da atividade, compreender a importância dos 
bens patrimoniais presentes na paisagem local, a partir de jogos didáticos. Neste processo os 
alunos do oitavo ano do ensino fundamental participaram, juntamente aos professores 
orientadores, da elaboração de jogos didáticos visando a educação patrimonial. Conforme 
ilustrado (Figura 1), um dos tipos de jogo produzido segue um padrão clássico de puzzle, 
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“quebra-cabeças”. Percebe-se que as imagens trabalhadas em têm enfoque no patrimônio 
material. 

 Figura 1: Jogos elaborados na prática educativa 
Fonte: ALVES (2015, p. 19, 23) 

De acordo com os autores, a “O trabalho prático de educação patrimonial teve como produto 
final: oito quebra-cabeças, um caça-palavras, um jogo da memória, um labirinto do patrimônio, 
um anagrama, quatro jogos dos sete erros e um jogo Turismo Restinga Sêca/RS” (ibidem, p. 24). 
O trabalho não relata aspectos negativos ou dificuldades no processo e os principais pontos 
positivos apontados foram: a possibilidade de interpretar a transformação da paisagem cultural 
e as relações sociais existentes; identificação do patrimônio cultural local; incentivo à integração 
dos educandos com ambiente de vivência, e construção do sentimento de pertencimento ao 
lugar; estímulo a criticidade dos educandos diante das condições de depredação do patrimônio; 
além de tornar os encontros/aulas mais atrativos e envolventes. 

Na publicação “Educação Patrimonial: Reflexões e Práticas - Caderno Temático 2” há relatos de 
experiência mas sem a referência direta a processos lúdicos ou jogos, embora, muitas vezes, a 
essência destes possa estar presente, por exemplo em brincadeiras e elementos culturais que 
são abordados como objeto de preservação enquanto patrimônio cultural. 

O livro “Educação Patrimonial: Memória e identidade da Cidade de Goiás - Patrimônio pra que 
te quero”, apresenta relato de experiência em 16 escolas da rede pública e privada da cidade de 
Goiás. Dentre os projetos desenvolvidos, destaca-se o da Escola Municipal Olímpya Angélica de 
Lima, por buscar resgatar jogos e brincadeiras do tempo dos pais, avós e bisavós, obtendo como 
produto a confecção de um livro com brincadeiras tradicionais com enfoque nas brincadeiras de 
roda e vivência dessas brincadeiras no pátio da escola (Figura 2). 
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 Figura 2: Brincadeiras de roda na Escola Municipal Olímpya Angélica de Lima 
Fonte: PIRES (2010, p. 78, 79) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema da Educação Patrimonial é complexo. A conceituação e prática costuma gerar 
bastante polêmica, especialmente quanto à abordagem de processo de ensino e 
corrente teórica que a fundamenta. As ações educativas voltadas para o patrimônio 
cultural jamais devem perder de vista a liberdade e a diversidade. Compreendemos ao 
logo deste trabalho que a educação patrimonial é uma via de múltiplas mãos, onde 
educadores e educandos participam juntos na troca e construção de saberes. Nesse 
contexto jogos educativos e atividades lúdicas, em geral, podem contribuir para o 
despertar de uma maior interatividade e participação. 

Por meio do levantamento realizado no acervo digital, disponível no sítio virtual do 
IPHAN, foi possível observar que há poucas publicações que contemplam relatos de 
experiência e resultados de práticas educativas. A utilização de jogos e elementos da 
cultura lúdica, quando identificados, são muitas vezes trabalhados de forma superficial, 
não aproveitando-se o potencial que este recurso pode proporcionar. 

A investigação contida neste artigo teve como fator motivador a descoberta de lacunas 
existentes nas metodologias de ensino dentro do contexto patrimonial, visando 
promover o desenvolvimento de jogos que contribuam para a valorização do patrimônio 
cultural. 
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RESUMO  

O desenvolvimento das cidades construiu o conflito entre meio físico e antropizado. A água em 
suas múltiplas formas de expressão, juntamente com outros elementos naturais, foi 
dominada, velada, poluída e geometrizada no contexto urbano. Consequentemente, os 
impactos naturais hídricos se tornaram uma constante, principalmente no Estado de Goiás. 
Entretanto, os caminhos das águas ainda se mantém como elemento fundamental na 
construção da Paisagem, em tempos de pandemia e consequentemente também no cenário 
pós-pandemia. A Unidade de Conservação Integral Parque Estadual do João Leite (PEJoL), foi 
efetivada em 1993, quando foi desmembrada do Parque Altamiro Pacheco para a 
implementação do Reservatório do Ribeirão João Leite (nº 11.957/1993). A Unidade se 
constitui não apenas como um elemento chave no sistema de abastecimento hídrico público, 
como também uma reserva de biodiversidade cerratense da Região Metropolitana de Goiânia-
GO. Porém, devido à intensificação dos impactos socioambientais em suas nascentes e em 
seus cursos d’água, seu desempenho hídrico e ecológico encontra-se ameaçado, somado a 
isso, nota-se que grande parte da população não reconhece seu valor enquanto bem natural e 
nem o utiliza cotidianamente. O objetivo deste artigo é reconhecer e percorrer a trama hídrica 
desse local, a partir da percepção das autoras, documentada por duas estratégias 
metodológicas. Inicia-se a  discussão, devido às medidas restritivas do Covid19, que não 
autorizam a visita no local, partindo da apreensão e compreensão da área, com uma visão de 
sobrevoo, baseada na análise de fotos aéreas tratadas.  Em seguida, após reabertura dos 
parques estaduais de Unidades de Conservação, durante a quarentena, são produzidos 
registros fotográficos. Espera-se alcançar como resultado, imagens que possibilitem a 
discussão acerca de sua importância, valorização e apropriação do parque. 

Introdução  

  
Na história das civilizações, de modo geral, os cursos d’água, rios, córregos e riachos eram 
encarados como fatores de desenvolvimento desde às primeiras civilizações antigas, a água 
era entendida como símbolo de prosperidade. A rede hídrica sempre foi precursora para a 
construção da memória de lugar desde a conformação de seus assentamentos humanos,  que 
se instalavam propositalmente próximo aos leitos dos rios, até às diferentes manifestações 
afetivas e  culturais da mitologia, da literatura, da música, da religião, da escultura, da pintura 
e do cinema, entre outros. Dentro deste contexto, os corpos d'água destacam-se como um dos 
principais norteadores da formação da Paisagem do território  das cidades(SPIRN, 1995).  

Com o advento da Revolução Industrial, por volta dos séculos XVIII e XIX,  as cidades 
vivenciaram um forte processo de expansão, tanto físico-geográfico quanto socioeconômicos, 
que se deram devido ao crescimento populacional acelerado e ao consumo correspondente, 
revertido em produção agrícola e industrial alarmante.  Consequentemente, temos a 
intensificação da antropização e da degradação dos recursos hídricos, contradizendo toda a 
importância como um recurso natural de valor inestimável, vital para os ciclos biológicos e no 
equilíbrio do meio ambiente, na sobrevivência dos ecossistemas urbanos(GORSKI, 2008).  
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Frente a este descaso com relação aos recursos naturais de modo geral, principalmente dos 
rios,  os primeiros indícios históricos de impacto socioambiental começaram a surgir: perda da 
biodiversidade, desmatamento, deterioração dos solos e desertificação, aumento das 
poluições e descarte de resíduos tóxicos. No século XXI, a situação se torna ainda mais 
alarmante, devido não só à falta de instrumentos regulatórios e políticas públicas com o intuito 
de rever estes impactos, como também o aumento da necessidade de se adaptar às mudanças 
climáticas e aos tempos de Pandemia.  

O mesmo ocorreu  no contexto brasileiro que possui uma das mais extensas e ricas redes 
hídricas com rios perenes do mundo, onde estes têm um papel importante no crescimento 
urbano, mesmo na eventualidade de que estejam antropizados ou até mesmo poluídos, como 
por exemplo Piracicaba em São Paulo e Penedo em Alagoas, ambas consideradas cidades 
ribeirinhas de forte atração turística e vitalidade.   

Gercinair Silvério Gandara, historiadora e professora da Universidade Estadual de Goiás (UEG), 
faz uma análise pertinente das cidades brasileiras a partir da perspectiva do que ela intitula de  
beira, ou seja, do ponto de vista do rio, do ribeirão e até mesmo das estradas. Segundo sua 
pesquisa sobre “Rios que atraem as cidades” (ASSAD, 2013), considerando que muitas das 
capitais do Brasil, se consolidaram na margem de um rio, desenvolvendo-se a custa de seus 
próprios leitos, sendo um forte exemplo em como se dá a água com o meio social, já que o 
cotidiano dessa população está intrinsecamente ligado ao abastecimento pelos rios e córregos. 

Dessa forma, os caminhos d’ água são fundamentais , desde a sua utilidade nas habitações, na 
alimentação, na ativação dos equipamentos até o lazer dessa comunidade. O reconhecimento 
dos significados e dos valores estéticos e ecológicos das paisagens fluviais se dá principalmente 
através da percepção daqueles que o usufruem direta ou indiretamente, características de 
valores imateriais (cênico, estético e cultural) que devem estar atrelados às futuras decisões 
de planejamento da paisagem brasileira, que muitas vezes são pormenorizados pelas visões 
funcionalistas de uso do solo do território. 

No Brasil, consolidaram-se instrumentos urbano-ambientais, que preconizam a ascensão da 
perspectiva ambiental no cenário nacional. Essas legislações contribuem para manutenção e 
regeneração das paisagens fluviais protegidas, caracterizadas como as Unidades de 
Conservação. Estas unidades visam preservar não apenas a rede hídrica, como também 
valorizar os biomas que se criam no seu entorno, gerando um novo ecossistema sustentável e 
mais humano, garantindo a existência de várias espécies vegetais e animais. No entanto, 
apesar do grande avanço em termos legais, estas áreas encontram-se marginalizadas frente à 
dinâmica de desenvolvimento urbano das cidades o que prejudica a sua utilização e o 
conhecimento e apropriação por parte dos moradores, como no caso dos corpos hídricos na 
Unidade de Conservação do Parque Estadual do João Leite instalado em Goiânia - GO. 

O presente artigo busca identificar e vivenciar o caminho das águas dessa Unidade de 
Conservação, a partir do olhar das autoras, com o intuito de demonstrar a importância da 
valorização e apropriação dessa paisagem azul cerratense por parte da população. Para tanto, 
se vale de duas estratégias metodológicas. Inicialmente, compreende-se e define-se a área 
virtualmente por meio da análise do material disponível sobre a área no site oficial do parque 
e no google earth, uma vez que a área de estudo encontrava-se fechada, devido às medidas 
restritivas do COVID19. Em seguida, após a reabertura dos parques de Unidade de 
Conservação são realizadas visitas com o intuito de produzir outras leituras na forma de 
registros fotográficos. 
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A presença da água na Unidade de Conservação Integral do Parque Estadual do João 
Leite (PEJoL) e sua importância na Paisagem da  cidade de Goiânia.  

No município de Goiânia, a Unidade de Conservação do Parque Estadual do João Leite (PEJoL) 
de caráter de uso sustentável, por onde passa o Ribeirão João Leite, foi desmembrada do 
Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco de caráter de proteção integral, pelo decreto (Lei 
nº 11.957/1993), para a implantação da Barragem do João Leite com a proposta inicial de 
abastecer e atender a demanda da Região Metropolitana de Goiânia (totalizando vinte 
municípios) que conta com cerca de mais de dois milhões de habitantes segundo o censo do 
IBGE de 2018.  

         

Figura 01 : Vista aérea do Parque Estadual do João Leite (PEJoL) e do município de Goiânia - GO ao fundo.  
Fonte: Davi Borba, 2020. 

 

O Ribeirão João Leite é um dos mais belos rios do estado de Goiás pela sua conformação de 
riquezas naturais e o seu contexto excepcionalmente pouco antropizado se comparado à 
outros leitos de unidades de conservação da região metropolitana de Goiânia. A bacia abrange 
uma área de 761 km², com uma extensão de 130 km, nas quais suas nascentes encontram-se 
localizadas na Serra do Sapato Arcado, município de Ouro Verde de Goiás - GO,  ele é também 
afluente do rio Meia Ponte que é considerado um curso d’água capaz de banhar todo o estado, 
suas nascentes atualmente são entendidas como possíveis fontes de  abastecimento para até 
70 bairros do município segundo o portal do Estado de Goiás (DIARIODEGOIAS, 2017). 

Apesar da grande demanda desde o início da construção do reservatório ainda em 2005, a 
barragem projeta um fornecimento suficiente para toda a população atualmente, inaugurada 
em 2010 ela conta com a capacidade de fornecer até 8 mil litros por segundo, que de acordo 
com Francisco Humberto Rodrigues, projetista do Sistema Produtor do reservatório, é 
suficiente para abastecer uma cidade de até 3 milhões de habitantes, com previsão de uso de 
até 35 anos. Tendo total conhecimento dos impactos negativos gerados pela construção de 
uma barragem no contexto do meio ambiente, é importante salientar que o Parque Estadual 
do João Leite (PEJoL) foi construído e decretado (Lei nº 18.462 em 9 de maio de 2014) na 
conformação de 2.832 hectares, somente quatro anos após a inauguração do reservatório de 
abastecimento, como forma de compensação pelo impacto ambiental causado.  

O PEJoL é a única Unidade de Conservação de caráter municipal de uso sustentável, ela integra 
a Área de Preservação Ambiental do João Leite (APAJoL), na qual alcança até sete municípios 
do estado - Goiânia, Terezópolis de Goiânia, Goianápolis, Nerópolis, Anápolis, Campo Limpo de 
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Goiás e Ouro Verde de Goiás - almejando conciliar atividades econômicas com a preservação 
ambiental, a proteção dos remanescentes do Bioma Cerrado, a melhoria da qualidade de vida 
da população local por meio de orientação e do disciplinamento das atividades econômicas, 
disciplinamento do turismo ecológico, bem como fomento da educação ambiental de acordo 
com o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental João Leite de 2019. 

No entanto, mesmo que o parque desponte como uma grande mancha verde no mapa de 
Goiânia e sua rede hídrica sejam fundamentais à sobrevivência da população, devido à 
insuficiência de informações e de acesso físico à área, grande parte dos habitantes e visitantes 
não usufruem do local, que em tempos de Pandemia, desponta como fundamental para a 
manutenção não apenas da biodiversidade, como também da qualidade de vida da população.  

A imersão distanciada nesta paisagem líquida: expedições pelo google earth.   

Frente à impossibilidade de visitar a área, devido às medidas protetivas do COVID-19, a 
primeira aproximação com o parque ocorreu por meio da pesquisa no site oficial do PEJoL 
(Figuras 05 e 06), que revelaram à primeira instância uma grande paisagem cênica natural, 
como um convite a se experimentar o espaço juntamente com as análises do Google Earth. 

 A partir desses reconhecimentos, desenvolveu-se leituras(Figura 02) demonstrando a relação 
da área com o seu entorno, onde procurou-se dar ênfase a importância do pré-existente no 
contexto do objeto de estudo, buscando compreender os eixos vários que se conectam a área 
e acessos do parque. A única entrada para fins de lazer do parque é através da rodovia BR-153, 
o que demanda trajeto rodoviário de mais 8 km para acessá-lo, o que acaba inviabilizando a 
acessibilidade física e visual do pedestre. O parque passa assim despercebido no cotidiano da 
população. 

Numa segunda aproximação, através do street view (Figura 03), do Google Maps, observa-se a 
paisagem a partir da perspectiva do pedestre, possibilitando uma primeira noção e 
interpretação do relevo, o qual se entende majoritariamente como uma planície com poucas 
serras em volta, o que é confirmado posteriormente através de outras representações 
fotográficas de pesquisa como elucida a Figura 04. Essas vistas também viabilizam a 
compreensão de como é o seu entorno imediato fora da visão aérea, na busca de se alcançar 
cada vez mais a proximidade com a área existente, no esforço de se ter algum domínio mais 
legítimo com o Parque Estadual. 
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Figura 02 :  Imagem aérea do estudo do entorno do do Ribeirão João Leite - PEJoL.  
Fonte: Imagem do Google Earth adaptada pelas autoras, 2020.  

 
 

 

Figura 03 : Vista rodovia BR-153 em paralelo ao Ribeirão João Leite - PEJoL.  
Fonte: Imagem do Google Maps, 2020. 
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Figura 04:  Vista do Reservatório do Ribeirão do João Leite - PEJoL.  
Fonte: https://secom.ufg.br/n/76621-ambiente-em-risco-na-regiao, 2014.  

https://secom.ufg.br/n/76621-ambiente-em-risco-na-regiao


 

 

Figura 05 : Vista da mancha verde do Parque Estadual do João Leite (PEJoL).  
Fonte: https://secom.ufg.br/n/76621-ambiente-em-risco-na-regiao, 2014.  

 

 

Figura 06:  Vista interna do Parque Estadual do João Leite - PEJoL.  
Fonte: https://secom.ufg.br/n/76621-ambiente-em-risco-na-regiao, 2014.  

 

Drivingscapes: o reconhecimento da  área a partir de seus limites 

A partir da concepção de que para se vivenciar o espaço da melhor maneira possível, é 
necessário experimentá-lo, ou seja, através do contato físico, do passar, do sentir, do ouvir e 
do observar (CARERI, 2003). Torna-se fundamental conhecer o lugar pessoalmente na 
determinação de reconhecer e desenhar sua identidade na sua forma mais pura. Nessa lógica, 
o primeiro contato físico com o Parque Estadual do João Leite se deu ainda em contexto de 
pandemia e da então suspensão das atividades no parque, buscando adentrá-lo através da 
portaria do Reservatório (acesso técnico e somente via autorização administrativa), localizado 
há 6,5km de distância da Universidade Federal de Goiás (UFG) - Campus Samambaia, em que 
no entanto não houve ninguém para nos recepcionar naquele dia.  

Felizmente nessa busca pela possibilidade de acesso, foi possível aprofundar o 
reconhecimento,  a partir do automóvel, o que chamamos de drivingscapes, sobre o próprio 
espaço urbano. Considerando que estávamos em um dos acessos menos frequentados, 
quando se comparado a entrada principal do parque, percebe-se que a paisagem urbana 
naquele contexto é totalmente diferente do restante do cenário parque ambiental existente 
devido à sua proximidade imediata com as construções habitacionais já adentrando ao 
município. 

A aproximação principal e turística do parque se faz paralela a rodovia BR-153 sentido Anápolis 
- GO, o cenário que se sobressai nessa conjunção é a paisagem natural, o que difere do acesso 
adjacente com o fluxo limitado e fiscalizado, apreende-se em sua maioria por casas 
sobrepostas em uma das conformações urbanas periféricas do município de Goiânia, 
mesclados entre vias pavimentadas, outras não. O que de fato impressiona ao perceber que o 
crescimento populacional tem se expandido cada vez mais, alcançando territórios à margem e 
de caráter ambiental mas que são, ao mesmo tempo, pouco explorados no contexto de 
planejamento urbano em diálogo com o próprio parque. A falta de conectividade física, com 
barreiras como cercados gradeados, portões de acesso e placas de sinalização, contribuem  
para a não-utilização do parque pela própria população. 
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Figura 07: Portaria de acesso administrativo do Reservatório do Ribeirão João Leite - PEJoL.  

Fonte: autoras, 2020. 

 

Figura 08: Tela cerca alambrado de proteção do Reservatório do Ribeirão João Leite - PEJoL, 2020.  
Fonte: foto autoras, 2020.  
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Figura 09 : Visão aumentada da portaria de acesso administrativo do Reservatório do Ribeirão João Leite - PEJoL.  
Fonte: autoras, 2020. 

 
 

Flyingscapes : O primeiro pouso: olhando a área a partir de um drone. 

O PEJoL observado de cima, ou seja, por uma visão aérea, é o verdadeiro pulmão do espaço de 
onde se está inserido, com massas verdes e azuis, das matas e dos rios, constrói 
verdadeiramente a paisagem da cidade de Goiânia, entretanto o usuário não consegue 
apreender o seu relevo e suas características bióticas passam muitas vezes despercebidas pela 
população(Figura 10).  

 

Figura 10 : Parte da visão aérea do Parque Estadual do João Leite - PEJoL, representando com uma circunferência a zona de 
interesse estratégico para a visitação no local.  

Fonte: Imagem do Google Earth adaptada pelas autoras, 2020.  

 

A partir do dia 14 de agosto de 2020 (sexta-feira), com as devidas recomendações de proteção 
ao Covid-19, foram reabertos os parques estaduais de Unidades de Conservação de Goiânia, 
permitindo então a volta das atividades turísticas de visitação no local. Neste contexto, foi 
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possível  acessar o parque, acompanhado de um guia ambiental da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), tornando possível o acesso à uma 
zona de interesse próximo ao reservatório (barragem) (Figura 10), o que possibilitaria 
conhecer e experimentar o espaço de forma analítica, informativa e sensorial, tanto em uma 
visão ao nível do pedestre (Figuras 11), quanto na perspectiva de sobrevoo (Figuras 13, 14 e 
15).  

Uma das autoras, juntamente com um ‘filmmaker’ que participou do desenvolvimento das 
capturas de vídeos e imagens aéreas, possibilitou um contato multissensorial com a trama azul 
do parque (cheiros, barulhos, cores e temperatura). A água que, muitas vezes, passa 
despercebida na vivência frenética e caótica da cidade, surge silenciosa, abundante e 
convidativa, em menor ou maior grau, geometrizada (barragem) ou repleta de meandros, ao 
percorrer-se os caminhos do parque. Os caminhos d’água são protagonistas e norteiam a 
vivência paisagística cerratense.  

 

 

Figura 12: Visita ao Parque Estadual do João Leite - PEJoL.  
Fonte: autoras, 2020. 

 
 
 

A mesma percepção é tida ao se observar o parque de cima, compreende o sistema 
verde e azul do parque e sua relação com o relevo (Figura 13). E surpreende-se com as 
matas de galeria em suas margens (Figura 14), que encantam o horizonte quando 
observadas sob a perspectiva do pedestre na beira d’água.   
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Figura 13 : O sistema verde e azul do parque e sua relação com o relevo, na vista aérea do Parque Estadual do João Leite 

(PEJoL).  
Fonte: Davi Borba, 2020. 

 

 

Figura 14:  Matas de galeria na vista aérea do Parque Estadual do João Leite (PEJoL).  
Fonte: Davi Borba, 2020. 
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Figura 15: Relação entre a vegetação de Mata de Galeria na perspectiva do pedestre, na captura do Parque Estadual do João 
Leite feita pelo drone. Fonte: autoras, 2020. 

 

 

Outro ponto importante que foi observado no decorrer da visita são os recortes com 
formas regulares no território das áreas desmatadas (Figura 16), muitas vezes 
convertidas em áreas produtivas.  
 

 

Figura 16: Áreas desmatadas no território na vista aérea do Parque Estadual do João Leite (PEJoL). 
 Fonte: Davi Borba, 2020. 

 

Percorrer os caminhos d’ água do então espaço possibilitou desbravar outras 
paisagens verdes e azuis no parque desde seus limites até suas áreas mais internas, 
compreendendo sua biodiversidade, a fauna e a flora, fundamentais mais do que nunca em 
tempos de pandemia. Que por sua vez, se torna um respiro frente ao isolamento vivenciado 
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durante meses pela autora, juntamente ao contato restrito com a cidade, apreendendo a 
paisagem somente a partir da janela de sua casa.  

Conclusão : a importância de construir outras vivências paisagísticas no Ribeirão João 
Leite.  

Mudar o paradigma de ocupação do território que, recorrentemente, protege as Unidades de 
Conservação, mas acaba por não conectá-las com o desenvolvimento urbano, principalmente 
no que diz respeito aos seus caminhos d'água, que são vistos apenas a partir do seu aspecto 
funcional de abastecimento.  

As expedições virtuais e físicas (de cima e ao nível do olhar do pedestre no parque) permitiu 
apreender e vivenciar a trama azul deste território e sua relação com as matas de galerias e 
áreas urbanizadas. Como resultado, observa-se a necessidade de promover políticas públicas e 
planejamento da paisagem que  valorizem os corpos hídricos e o Parque Estadual do João Leite 
de modo geral, garantindo a sobrevivência do Cerrado a fim de prolongar sua beleza cênica e 
sua dinâmica ecossistêmica. Fortalece-se assim também ações de educação ambiental que 
aproximem a população da natureza do território do parque, fundamental para construção de 
uma Goiânia saudável em tempos de Pandemia. 

Frente a este cenário é necessário melhorar o acesso à área e de modo geral, a faixa de 
transição entre o parque e a área urbanizada, condição fundamental para fomentar 
apropriação do lugar por parte da população e a diminuição dos impactos socioambientais que 
durante anos vem prejudicando seus corpos d’água. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho busca, a partir da utilização do Direito na Literatura, fazer uma análise sobre 
a forma como o Estado brasileiro vem se comportando perante o coronavírus em paralelo com 
a narrativa do enfrentamento da peste bubônica na obra “A peste” de Albert Camus. Apesar das 
diferenças entre o novo coronavírus e a peste bubônica, ambas doenças se assemelham no que 
tange à necessidade de medidas profiláticas e ao saneamento básico de qualidade. Evidencia-se 
então a posição dos Estados do Sul global na manutenção da necropolítica, em que certas 
populações sofrem muito mais com as doenças, justamente porque não tem seus direitos básicos 
garantidos. Em um primeiro momento, o texto expõe justamente como a necropolítica se 
relaciona com o contexto enfermiço vivido atualmente e também na obra, principalmente em 
relação à qualidade sanitária das populações mais pobres. Para além disso, emerge a 
possibilidade da conversão da atual pandemia em uma endemia, de modo que a doença possa 
voltar a aparecer ou nunca desaparecer, principalmente em locais com urbanização precária, 
mais suscetíveis à situações endêmicas. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O uso da Literatura transdisciplinarmente ao Direito possibilita uma leitura crítica da realidade 
jurídica, por meio de diversos pontos de vista e questionamentos que emergem a partir das 
narrativas literárias. Nesse sentido, o presente trabalho busca uma análise do Direito na 
Literatura, tendo como objeto de análise a obra A peste, de Albert Camus, visando observar 
como a literatura aborda e retrata experiências sociais de questões essenciais ao Direito, 
especificamente em relação às noções de políticas estatais. 

 
A obra A peste de Albert Camus narra o surgimento e combate a epidemia da peste bubônica 
na cidade de Orã em 194… A realidade vivida pelos cidadãos dessa cidade pode ser transportada 
para a atualidade, em que diversos países enfrentam a pandemia do COVID-19. Isso porque, 
apesar da diferenças entre as doenças e até do índice de mortalidade, ambas estão diretamente 
relacionadas à profilaxia, ou seja, à prevenção, e essencialmente a qualidade sanitária. 

 

Apesar das doenças se apresentarem como capazes de contagiar e afetar a todos, 
indiscriminadamente, a verdade é que percebe-se uma ligação clara entre a vulnerabilidade da 
população e o potencial da doença. Isso se explica por meio da necropolítica (MBEMBE, 2016), 
ou seja, do poder estatal se manifestar por meio do controle da morte. 

 
Nos locais em que se concentram as vidas “descartáveis”, o necropoder se utiliza não apenas da 
violência direta, mas de formas de governo que inviabilizam a criação de infraestruturas básicas, 
como redes de saneamento. A violação dos direitos básicos e fundamentais das populações mais 
vulneráveis contribuem imensamente para que sejam as mais afetadas pelas consequências das 
doenças. 

 

A partir disso, deve-se questionar então o que esperar para o futuro que o coronavírus propõe 
para os Estados do Sul Global (SANTOS, 2020). Se enquanto uma pandemia, o coronavírus tem 
diferenciado claramente as vidas matáveis das vidas protegidas, o enfrentamento de outras 
doenças como a dengue e o zikavírus, demonstra a tendência da conversão para uma endemia 
nos espaços marginalizados. 

 

O DIREITO NA LITERATURA E A PESTE
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Em que pese a visão ainda hoje existente de que o Direito é uma ciência apenas relacionada ao 
conjunto de leis positivadas em um ordenamento jurídico, os estudos vêm explorando cada vez 
mais  a  interdisciplinariedade  do Direito  com outras  ciências  humanas.  Dentre  as  diversas 
ciências e artes com as quais o Direito se relaciona, ressalta-se a Literatura. No começo desse 
movimento, as relações entre o Direito e a Literatura se resumiam no estudo de narrativas 
literárias sobre o Direito. Com o desenvolvimento desses estudos, Ost traçou as principais 
correntes o Direito como Literatura, o Direito da Literatura e o Direito na Literatura. 

 
Apesar de alguns autores já considerarem tal classificação ultrapassada (MINDA, 1995, p. 166), 
indica-se que o presente estudo utiliza a ótica do Direito na Literatura. Isso porque busca, por 
meio do livro A peste de Albert Camus (2014), compreender como o Estado porta-se quando há 
uma epidemia interligada à situação sanitária dos cidadãos e como o Direito deve atuar nesse 
contexto. Portanto, utiliza-se a obra como mediadora “entre o campo histórico do agir e as 
questões práticas (éticas, jurídicas) que se colocam ao sujeito agente” (OST, 2004, p. 36). 
Observa-se que o estudo transdisciplinar do Direito na Literatura, além de criar a aproximação 
do leitor com o mundo do personagem, forma uma travessia entre a realidade jurídica e as 
experiências sociais (RUBIO, 2010, p. 57-58). 

 
Essa ligação entre a obra de Camus e o Direito é visível na abordagem através da crônica escrita 
sobre a epidemia da peste bubônica na cidade de Orã. A abordagem da vida de diversos 
personagens no enfrentamento da doença, desde seu o princípio, com a morte dos ratos, leva a 
uma compreensão das condições que fizeram com que se tornasse uma epidemia. 

 
O acontecimento narrado na cidade de Orã em meados dos anos 40 e a reação estatal não são 
exclusivas desse período da história. Atualmente, é a realidade enfrentada em diversos países 
com a pandemia do COVID-19. Em ambas doenças, em que pese as diferenças, há uma intrínseca 
ligação da urgência de tomada de medidas de prevenção com a qualidade sanitária dos locais. 

 
Cabe ainda ressaltar três conceitos importantes para este artigo: epidemia, pandemia e endemia. 
A epidemia está relacionada a incidência de um grande número de casos de uma doença  que  
ocorrem  simultaneamente, enquanto a  pandemia  é  uma  epidemia  que  afeta diversos países 
e continentes (REZENDE, 1998, p. 153/154). Já a endemia se dá quando a doença é peculiar a um 
povo, país ou região. Nesse sentido, atualmente vivemos em uma pandemia do coronavírus, 
enquanto na obra presencia-se uma endemia da peste em Orã. Em ambos os casos, configuram-
se epidemias mas enquanto em Orã ocorre uma epidemia localizada, endêmica, o mundo de hoje 
vive uma epidemia global, pandêmica. 

 

A crônica “A Peste”, que garante a Albert Camus o Prêmio Nobel de Literatura de 1957, situa-se 
nos anos quarenta, mas poderia muito bem situar-se no século XIV e até mesmo em 2020, por 
ser obra atemporal, que traz reflexões sobre os anseios humanos, mazelas (in)evitáveis, ascensão 
das virtudes e defeitos de cada um de nós, sobretudo, quando somos colocados em situações-
limite, como a epidemia retratada na obra, ou a pandemia pelo COVID-19, realidade em todos 
continentes do globo. 

 
“A Peste” conta a história de como a cidadezinha de Orã, uma colônia francesa industrial situada 
na Argélia, recebe a antiga e temida Peste Bubônica. Habitada por pessoas simples e 
estabelecidas em suas vidas tranquilas, em sua maior parte, sem grandes anseios além da vida 
que levam, os moradores são trabalhadores e famílias em busca de enraizarem-se no local.
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A história é contada pelo personagem Bernard Rieux, que se apresenta como o narrador no final 
do romance. Rieux é o principal médico da cidade e acompanha de perto os primeiros indícios 
de anormalidade na cidade e os primeiros pacientes com sintomas da doença, moradores das 
regiões mais pobres da cidade. O médico contribui para o reconhecimento da doença como a 
Peste Bubônica, através de uma reunião com os principais líderes de Orã, que a contragosto, 
temendo o pânico geral - assim como a cobrança geral - aceitam enfrentar e nomear a Peste 

 
Pela rapidez com que a doença se propaga, se não for detida, pode matar 
metade da população em menos de dois meses. Consequentemente, pouco 
importa que lhe dêem o nome de peste ou febre de crescimento. O essencial 
é apenas impedi-la de matar metade da cidade. (CAMUS, 2014, p. 51) 

 

A partir do diagnóstico da doença, o narrador-personagem discorre sobre o flagelo da peste e 
os acontecimentos na enferma colônia francesa. O governo de Orã começa a tomar algumas 
medidas para resolver a crise na saúde, medidas estas bem semelhantes às que vemos hoje para 
frear a pandemia pelo novo coronavírus no Brasil. Simples cartazes foram colados orientando a 
população à seguir medidas sanitárias e relatar casos da doença aos médico. O governo da cidade 
criou algumas “salas” isoladas e equipadas para o tratamento dos infectados 

 
Era evidente que as medidas decretadas eram insuficientes. Quanto às salas 
”especialmente equipadas”, sabia bem do que se tratava: dois pavilhões 
apressadamente evacuados dos seus outros doentes, com as janelas 
calafetadas, um cordão sanitário ao redor. Se a epidemia não parasse por si 
própria, não seria vencida pelas medidas que a administração tinha 
imaginado. (CAMUS, 2014, p. 61, grifo nosso) 

 

As medidas do governo não foram efetivas, os números de contaminados e mortos davam saltos 
surpreendentes “[..] 16 mortos, 24, 28, 32. No quarto dia, anunciou-se a abertura do hospital 
auxiliar numa escola maternal.” (CAMUS, 2014, p. 63) A partir daí, a cidade de Orã foi fechada, 
sendo proibido até o envio e recebimento de cartas de fora da localidade, para evitar o contágio. 
As pessoas se fecharam em suas casas, a cidade esvaziou-se, famílias foram separadas, o medo 
foi instaurado, os cidadãos da até então pacata Orã se viram frente a uma epidemia assustadora. 

 
A partir de então, reintegrávamo-nos, afinal, à nossa condição de prisioneiros, 
estávamos reduzidos ao nosso passado e, ainda que alguém fosse tentado a 
viver no futuro, logo renunciava, ao experimentar as feridas que a imaginação 
finalmente inflige aos que nela confiam. (CAMUS, 2014, p. 71/72) 

 

“A Peste”, obra-prima de Camus, é assustadoramente atual, latente, real. Vivemos o que Rieux 
viveu em 194… hoje, no século XXI, no ano de 2020. O que o autor retrata assombra pela 
semelhança das situações, semelhança dos sentimentos, da realidade perversa e do tempo que 
não passa, das situações que não mudam. O flagelo, por mais horizontal a forma com que se 
propague, por seu manejo, atravessa mais fortemente quem menos consegue reagir. Atravessa 
os espaços marginalizados e periféricos, as pessoas mais ignoradas pelos poderes que conduzem 
a doença. 

 

A NECROPOLÍTICA DAS EPIDEMIAS 
 

Como já apresentado no tópico anterior, o acontecimento retratado no livro A Peste relaciona- 
se ao surgimento e enfrentamento da peste bubônica e pulmonar na cidade de Orã.  A peste
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bubônica, também chamada de peste negra, é assim chamada por causa de uma conglomeração 
de linfonodos inflamados chamada bubão pestoso (BRASIL, s/p). 

 
A transmissão dessa modalidade de peste ocorre por meio da picada de pulgas infectadas, sendo 
que “Os casos humanos geralmente são precedidos por epizootias, mortandade de roedores sem 
causa aparente, fenômeno nem sempre percebido pela população e pelos técnicos”(BVS, 

2019, s/p). A partir da morte do hospedeiro, as pulgas infectadas procuram um novo, podendo 
assim parasitar o homem. A peste pulmonar normalmente vem depois da peste bubônica, sendo 
uma das formas mais graves da doença. Nesta, a contagiosidade é alta, tendo em vista que o 
contágio é realizado pela tosse (BRASIL, s/p). 

 
Por outro lado, o novo coronavírus causa infecções respiratórias, variando desde um resfriado 
até pneumonia severa. A transmissão ocorre principalmente por meio de gotículas de saliva, 
espirro e tosse (BRASIL, 2020, s/p). Por sua rápida transmissão, diversos países estão enfrentando 
dificuldades em frear o contágio e em garantir o acesso ao tratamento hospitalar para todos que 
precisam. 

 
Apesar das diferenças entre o novo coronavírus e a peste bubônica, ambas as doenças se 
assemelham no que tange a necessidade de medidas profiláticas e ao saneamento básico de 
qualidade. Isso porque o escalonamento rápido dos sintomas da doença e a ausência de cura, 
em relação a meados de 2020 para o coronavírus e aos anos 40 para a peste bubônica, faz com 
que o melhor método de combate seja a prevenção. 

 
Destaca-se aqui, inclusive, a fala de um dos personagens ao médico que estava cuidando da 
campanha de combate a peste bubônica em Orã, “- Sei - disse Tarrou, sem preâmbulos - que 
posso lhe falar com franqueza. - Rieux aprovou em silêncio. - Dentro de quinze dias ou um mês, 
o senhor já não terá aqui qualquer utilidade; estará superado pelos acontecimentos.[...]” 
(CAMUS, 2014, p. 119) 

 
O acontecimento narrado na cidade de Orã na década de 40 e a reação estatal não é exclusiva 
desse período da história. Atualmente, é a realidade enfrentada em diversos países com a 
pandemia do COVID-19. Como já mencionado, ambas as doenças prescindem da profilaxia, haja 
vista que não há cura, bem como de um saneamento básico de qualidade. 

 
Dentre as diversas recomendações para a prevenção do COVID-19, destaca-se a necessidade de 
lavar sempre as mãos; higienizar os objetos de uso pessoal; manter os ambientes limpos e de 
evitar circulação desnecessária na rua e aglomerações. Similarmente, no livro, a prefeitura de 
Orã, visando a contenção da peste, “Recomendava aos habitantes o asseio mais rigoroso e 
convidava, enfim, todos os que tinham pulgas a se apresentarem nos dispensários municipais” 
(CAMUS, 2014, p. 54). 

 
Com o contínuo crescimento do número de mortos pela peste, foram formadas equipes 
sanitárias, que atuavam tanto preventivamente quanto auxiliando os médicos para retirar os 
doentes e mortos. O narrador destaca o papel que as equipes sanitárias tiveram para trazer à 
peste como um problema coletivo. Nesse sentido, 

 
Essas comissões ajudaram nossos concidadãos a penetrar mais na peste e 
persuadiram-nos, em parte, de que uma vez que a doença existia, deviam 
fazer o necessário para lutar contra ela. Porque a peste se tornava o dever de
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alguns ela surgiu realmente como era, isto é, como o problema de todos. 
(CAMUS, 2014, p. 126) 

 

No que tange à prevenção do contágio, o personagem Tarrou, que comandava as equipes 
sanitárias, cuidou de introduzir a higiene necessária nos bairros mais populosos (CAMUS, 2014, 
p. 127). Portanto, é possível uma aproximação do livro com a crise do coronavírus no que tange 
às medidas sanitárias e profiláticas que são essenciais para a prevenção do contágio de ambas 
as doenças. 

 
Pode-se compreender que as doenças, em geral, são capazes de contagiar a todos, sem 
discriminação de sexo, raça ou gênero. No entanto, em que pese menos discriminatórias do que 
as violências cometidas pela sociedade, o coronavírus (e também a peste) discriminam “tanto no 
que respeita à sua prevenção, como à sua expansão e mitigação” (SANTOS, 2020, p. 23/24). 

 
Isso pode ser facilmente observado no Brasil atual, em que, segundo mapa da Prefeitura de São 
Paulo em abril de 2020 (SÃO PAULO, 2020, p. 6), a maior parte dos casos se concentram em 
áreas mais pobres do município, como conjuntos, favelas, cortiços, por exemplo. Da mesma 
forma quando se faz um cruzamento entre os casos dos quatro bairros nobres do Rio de Janeiro 
- Leblon, Ipanema, Gávea e Jardim Botânico - (RIO DE JANEIRO, 2020, s/p) e das favelas do Rio 
de Janeiro (VOZ DAS COMUNIDADES, 2020, s/p), é perceptível uma mortalidade muito maior nas 
favelas (cerca de 20,8% dos casos confirmados) do que em tais bairros (cerca de 6,6%) e no 
município (cerca de 11,9%). 

 

A vulnerabilidade de certos grupos populacionais e, principalmente, nos países do Sul global 
(SANTOS, 2020) pode ser explicada por meio da necropolítica, conceito desenvolvido pelo 
filósofo Achille Mbembe. Para compreender do que se trata, no entanto, é preciso recorrer ao 
conceito de biopolítica de Michel Foucault. 

 
A biopolítica é a soberania estatal exercida por meio da regulação da vida por meio de leis e 
políticas públicas, distribuindo a sociedade entre grupos que devem viver e os que devem morrer. 
Mbembe inclusive destaca como que a biopolítica relaciona-se intimamente com a questão racial 
(2016, p. 128). Nesse sentido, ao invés da lógica do poder estatal de deixar viver e fazer morrer, 
o biopoder é exatamente inverso, sendo a morte consequência da abstenção do poder estatal 
(ESTEVEZ, 2018, p. 12/13). 

 

No entanto, Mbembe e outros autores compreendem que o conceito de biopolítica não é 
adequado aos governos do terceiro mundo, pois a soberania, derivada do processo colonizatório, 
não está preocupada com o controle da vida, mas sim com o controle da morte (MBEMBE, 2016, 
p. 135). A necropolítica então é o poder de 

 
matar com tecnologias de exploração e destruição de corpos como massacre, 
feminicídio, execução, escravidão, comércio sexual e desaparecimento 
forçado,  bem  como  dispositivos  jurídico-administrativos que  ordenam  e 
sistematizam os efeitos ou causas de políticas de morte. (ESTEVEZ, 2018, p. 
10, tradução nossa)1

 

 

 
 

1  No original: de dar muerte con tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos tales como la masacre, el 
feminicidio, la ejecución, la esclavitud, el comercio sexual y la desaparición forzada, así como los dispositivos 
legaladministrativos que ordenan y sistematizan los efectos o las causas de las políticas de muerte. (ESTEVEZ, 20018, 
p. 10).
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A necropolítica está diretamente relacionada à noção de Estado de exceção permanente 
enunciada por Agamben (AGAMBEN, 2004, p. 9-50). Isso porque a necropolítica se utiliza da ideia 
fictícia de inimigo para justificar a manutenção de um estado de exceção permanente, ou seja, 
de políticas de austeridade e de constante violação dos direitos dos cidadãos matáveis (ESTEVEZ, 
2018, p. 19). 

 
Dentre as diversas formas que o necropoder pode se manifestar, destaca-se a fragmentação 
territorial que “É uma ‘ocupação fragmentada’, assemelhada ao urbanismo estilhaçado que é 
característico da modernidade tardia (subúrbios, comunidades fechadas).” (MBEMBE, 2016, p. 
137). Há assim criação de zonas nas cidades por meio de muros, não só simbólicos, mas físicos, 
como nos condomínios fechados. 

 
Essa inscrição (territorialização) foi, enfim, equivalente à produção de 
fronteiras e hierarquias, zonas e enclaves; a subversão dos regimes de 
propriedade existentes; a classificação das pessoas de acordo com diferentes 
categorias; extração de recursos; e, finalmente, a produção de uma ampla 
reserva de imaginários culturais. Esses imaginários deram sentido à instituição 
de direitos diferentes, para diferentes categorias de pessoas, para fins 
diferentes no interior de um mesmo espaço; em resumo, o exercício da 
soberania. O espaço era, portanto, a matéria-prima da soberania e da 
violência que sustentava. Soberania significa ocupação, e ocupação significa 
relegar o colonizado em uma terceira zona, entre o status de sujeito e objeto. 
(MBEMBE, 2016, p. 135) 

 

Nos locais em que se concentram as vidas “descartáveis”, o necropoder se utiliza não apenas da 
violência direta, mas de formas de administração que inviabilizam a criação de infraestruturas 
básicas, como redes de saneamento. Quando há de fato a realização de obras para melhoria da 
infraestrutura, a área urbana se valoriza, tornando inviável para famílias mais pobres 
continuarem vivendo em tal local (BICHIR, 2009). 

 
Visualiza-se assim que 37,2% da população brasileira não tem acesso a serviços de saneamento 
básico (IBGE, 2018, s/p). Caso se observe a relação de raças, enquanto 25.501  pessoas brancas 
não possuíam acesso a serviços de saneamento, 51.604 pessoas pretas ou pardas não o tinham. 
No mesmo sentido, o acesso a esses serviços se elevam conforme aumenta a renda per capita 
dos domicílios (SAIANI et. al., 2013, p. 658). 

 
Esse quadro não é muito diferente ao de outros países do Sul Global e contribui imensamente 
para a perpetuação de mazelas contra a população mais pobre, como no caso da dengue. Nesse 
sentido, “Neste ano foram já registados 1833 casos de dengue em Buenos Aires. Só na Villa 21, 
um dos bairros pobres de Buenos Aires, registaram-se 214 casos. «Por coincidência», na Villa 
21, 70% da população não tem água potável” (SANTOS, 2020, p. 19). Assim, para a população 
descartável pelo Estado, a fragmentação territorial atua de forma a permitir que não possuam 
acesso ao básico garantidor da dignidade humana, tal como água potável e saneamento básico, 
em total dissonância com o que prevê na Constituição. 

 

Especificamente em relação a obra, observa-se que a cidade de Orã é uma prefeitura francesa 
na costa da Argélia, ou seja, trata-se de uma colônia francesa. No enredo da obra, é possível 
perceber o descaso da metrópole em relação às condições de vida da colônia, que é de onde se 
deriva a necropolítica nos Estados do Terceiro Mundo.
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Foi direto ao assunto. Fazia uma pesquisa para um grande jornal de Paris 
sobre as condições de vida dos árabes e queria informações a respeito de sua 
situação sanitária. Rieux informou-o de que não era nada boa, mas quis saber, 
antes prosseguir, se o jornalista publicaria a verdade. (CAMUS, 2014, p.17) 

 

Perceptível principalmente quando a epidemia se instaura na cidade e o tratamento exigia um 
soro que era importado pela colônia vindo diretamente de Paris. A quantidade de soro enviada 
pela metrópole, no entanto, era sempre insuficiente para o tratamento adequado e tinha 
qualidade cada vez pior, demonstrando-se assim o descaso com a situação vivida pela colônia. 

 
Como de costume! Quer dizer que o novo soro enviado de Paris parecia ser 
menos eficaz que o primeiro e as estatísticas subiam. Continuava a não haver 
a  possibilidade de  inocular  o  soro  preventivo a  não  ser  nas  famílias  já 
atingidas. Teriam sido necessárias quantidades industriais para generalizar 
sua utilização (CAMUS, 2014, p. 118) 

 

Para além dessa relação de colonização, dentro da própria cidade de Orã é possível perceber a 
diferenciação entre a população que importava e a que não importava, apesar de tratado 
superficialmente. Nesse sentido, o narrador destaca por exemplo que a coleta de lixo era 
realizada muito mais tarde nos bairros periféricos (CAMUS, 2014, p. 14), de forma que como os 
resíduos ficam muito tempo expostos, acabam atraindo vetores de doenças, tal como os ratos. 

 
A dificuldade de tratamento da peste bubônica significava para a população descartável que 
aquele que a contraísse morreria inevitavelmente. Isso tanto pela insuficiência de recursos 
quanto pela preferência ao tratamento, ainda que experimental, daqueles cuja vida importava 
ao Estado. 

 
Para a maioria, porém, seria o hospital e ele sabia o que o hospital significava 
para os pobres. “Não quero que ele sirva para as experiências deles”, dissera- 
lhe a mulher de um dos seus doentes. Não serviria para as experiências deles. 
Morreria, nada mais. Era evidente que as medidas decretadas eram 
insuficientes. (CAMUS, 2014, p. 61) 

 

A situação vivenciada pelas populações periféricas de Orã se assemelha com a realidade 
vivenciada atualmente com a crise do coronavírus. Isso porque, enquanto uma das principais 
formas de contenção do contágio é a higiene pessoal e de objetos, uma parte considerável da 
população brasileira sequer tem acesso aos serviços de saneamento básico. Inclusive, diversas 
foram as denúncias na mídia de favelas e periferias que, tendo o saneamento, não estavam 
recebendo água potável, tal como o Tabajaras e a Rocinha no Rio de Janeiro (AGÊNCIA BRASIL, 
2020, s/p). 

 
Não surpreende, assim, que uma simples análise dos dados coletados aponte a alta 
contagiosidade e, ainda, a alta taxa de letalidade das doenças em relação às favelas e periferias 
brasileiras, como já apontados no início do capítulo. Da mesma forma, em Orã,  “a peste tinha 
feito mais vítimas nos subúrbios, mais povoados e menos confortáveis, que no centro da cidade” 
(CAMUS, 2014, p. 160). 

 
Cabe ainda ressaltar que somada à precariedade sanitária, muitos dos habitantes das periferias 
brasileiras são trabalhadores informais ou os seus empregos não são compatíveis com o home 
office, tornando impossível o isolamento social sem o comprometimento da renda familiar. 
Mesmo com a tentativa de auxílio ínfimo proposta pelo Governo federal, a dificuldade no
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cadastro e a demora no pagamento impõe que os empregados continuem trabalhando e se 
expondo ao risco de contágio do coronavírus. 

 
O Estado, por meio dos pronunciamentos presidenciais, cada vez mais propaga a noção da 
prevalência da economia sobre as vidas dos trabalhadores brasileiros, em que pese o aumento 
no número de mortos pela pandemia. Deve-se ressaltar que tal comportamento é uma realidade 
social brasileira, que agora, mais do que nunca, está sendo cruelmente exposta. Da mesma forma 
é a cidade de Orã,  pois 

 
Nunca é agradável ficar doente, mas há cidades e países que nos amparam na 
doença e onde podemos, de certo modo, nos entregar. O doente precisa de 
carinho, ter algo em que se apoiar. Isso é muito natural. Em Orã, porém, os 
excessos do clima, a importância dos negócios, a insignificância do cenário, a 
rapidez do crepúsculo e a qualidade dos prazeres, tudo exige boa saúde. Lá o 
doente fica muito só. O que dizer então daquele que vai morrer, apanhado 
na armadilha por detrás das paredes crepitantes de calor, enquanto, no 
mesmo minuto, toda uma população, ao telefone ou nos cafés, fala de 
câmbio, de notas fiscais ou de descontos? (CAMUS, 2014, p. 11) 

 

A cruel dicotomia posta às populações mais pobres entre morrer de fome e morrer por doenças 
é um reflexo justamente da necropolítica, visto que, ao contrário do que o Estado faz acreditar, 
caberia a ele garantir a vida desses cidadãos, tal como protege a dos cidadãos mais abastados. 
A manutenção de péssimas qualidades sanitárias e de habitação também sempre são 
contrastadas com a mão invisível da economia, de forma que o capital sempre sai vencedor. 

 
Diante de todo exposto, é patente como a necropolítica vem se aproveitando da pandemia do 
coronavírus para legitimar, mais uma vez, o seu poder, alimentando no consciente social a noção 
de que existem vidas matáveis principalmente quando essas se colocam no caminho do capital. 
Portanto, deve-se questionar então o que esperar para o futuro que o coronavírus propõe para 
os Estados do Sul Global. 

 

O FUTURO DOS FLAGELOS 
 

Quando se fala sobre doenças que atingem grande número de pessoas, o tempo é elemento 
insistente na história. Percebe-se que o ser humano está sempre saudoso do passado, anterior 
à moléstia, cheio de vida e liberdade. Está ainda, impaciente com o presente, que a cada dia se 
faz mais hodierno e ávido pelo futuro saudável, que insiste em não chegar. 

 
Sim, era realmente o sentimento do exílio esse vazio que trazíamos 
constantemente em nós, essa emoção precisa, o desejo irracional de voltar 
atrás  ou,  pelo  contrário, de  acelerar a  marcha do  tempo,  essas  flechas 
ardentes da memória. (CAMUS, 2014, p. 69) 

 

Em “A Peste”, os habitantes de Orã já se encontraram com o futuro livre da moléstia, futuro este 
que aguardamos ansiosos. Mas há que se pensar em qual será nosso futuro diante de como 
enfrentamos hoje o novo coronavírus, mazela a qual muitos cientistas acreditam que não se 
extinguirá. Mike Ryan, diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta 
que 

 
É importante colocar isso sobre a mesa. Esse vírus pode se tornar mais um 
vírus endêmico em nossa comunidade E pode nunca desaparecer. O HIV
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nunca desapareceu. Encontramos as terapias e as pessoas não têm mais o 
mesmo medo (UOL, 2020, s/p) 

 

Com a não extinção do COVID-19 por completo, assim como a continuação das mutações do 
vírus, o que se espera é que a pandemia vire uma endemia. Para compreender melhor as 
situações de contágios das doenças aqui mencionadas, precisamos entender estes termos, 
contextualizando-os. 

 
Atualmente o que se vive em contexto global é uma pandemia pelo novo coronavírus. Uma 
pandemia é “uma epidemia de grandes proporções, que se espalha a vários países e a mais de 
um continente” (REZENDE, 1998, p. 154). Uma epidemia, por sua vez, “se caracteriza pela 
incidência, em curto período de tempo, de grande número de casos de uma doença” (REZENDE, 
1998, p. 153). Entretanto o que se verifica em Orã, cidade de Camus, bem como o que se prevê 
para o futuro do COVID-19 no mundo é uma endemia. 

 
O que define o caráter endêmico de uma doença é o fato de ser a mesma 
peculiar a um povo, país ou região. A própria etimologia da palavra endemia 
denota este atributo. Endemos, em grego clássico, significa "originário de um 
país, indígena", "referente a um país", "encontrado entre os habitantes de um 
mesmo país (REZENDE, 1998, p. 153) 

 

A peste bubônica, relatada na obra aqui estudada, se apresentou anteriormente como 
pandemia, no contexto da Grande Peste ou Peste Negra, ocorrida no século XIV, na Eurásia. 
Nunca foi encontrada uma vacina para tal moléstia e até hoje existem casos da mesma. Em Orã, 
a peste bubônica gerou uma endemia, sendo que a bactéria Yersinia pestis não foi extinta e 
reapareceu na comunidade, tornando-se peculiar à colônia francesa. 

 
Nossos concidadãos, a esse respeito, eram como todo mundo: pensavam em 
si  próprios. Em  outras palavras, eram  humanistas: não acreditavam nos 
flagelos. O flagelo não está à altura do homem; diz-se então que o flagelo é 
irreal, que é um sonho mau que vai passar. Mas nem sempre ele passa e, de 
sonho mau em sonho mau, são os homens que passam, e os humanistas em 
primeiro lugar, pois não tomaram suas precauções. (CAMUS, 2014, p. 40) 

 

A previsão feita para a contaminação do COVID-19 é que esta se caracterize, no futuro, como 
endemia, de forma que os casos da doença nunca parem de aparecer, mas se apresentem com 
menos frequência e em locais pontuais do globo, como são os casos da dengue, febre amarela, 
HIV e a própria peste bubônica. Ocorrerá, dessa forma, como uma "doença habitualmente 
comum entre pessoas de uma região, cuja incidência se prende à ocorrência de determinados 
fatores locais" (SOARES, 1993, s/p). 

 
Entretanto, não há como não se pensar, retomando a ideia do capítulo anterior, em como a 
necropolítica da pandemia atuará quando esta se resumir à uma endemia. De fato, toma-se 
como evidente que a política da morte se estenderá, devido à própria ideia da necropolítica e 
de biopoder, no sentido da escolha dos governos, consciente ou não, em especial do terceiro 
mundo, de quem deve morrer e quem deve viver e a efetivação das políticas públicas nesse 
contexto. 

 
Enquanto a peste, pela imparcialidade eficaz com que exercia seu ministério, 
deveria ter reforçado a igualdade entre nossos concidadãos pelo jogo normal
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dos egoísmos, ao contrário, tornava mais acentuado no coração dos homens 
o sentimento de injustiça. (CAMUS, 2014, p. 224) 

 

Em casos de contaminação em massa por uma doença, é comum perceber que por muitas vezes 
estas não se transformam em pandemia justamente pelas condições espaciais dos locais onde 
aparecem. Como exemplo, podemos perceber o zika vírus, que acabou por se concentrar em 
áreas tropicais, em sua grande maioria, no Brasil e em regiões mais pobres. 

 
O vírus do zika teve impacto maior no Nordeste, nos estados de Bahia, 
Pernambuco e  Rio  Grande  do  Norte,  onde  uma  percentagem maior  da 
população é pobre e as condições climáticas são mais favoráveis à 
propagação de vírus transmitidos por mosquitos do que no Sul, mais rico e 
menos tropical. (LESSER; KRITON, 2016, p. 167) 

 

Além disso, o histórico de doenças no Brasil agride ao escancarar que a ocupação espacial dos 
territórios influencia diretamente no estabelecimento de uma enfermidade em determinada 
população. A imensa maioria dos casos de epidemias e endemias ocorrem nos locais mais pobres 
e periféricos, locais com pouco ou nenhum saneamento básico, grande concentração de pessoas, 
escassa estrutura residencial e urbana. 

 
Uma  pesquisa  que  analisou     espacialmente  a  endemia  hansênica  na  área  urbana  de 
Fernandópolis, município de São Paulo, delimitou-se pelo fato de que 

 
[...] a ocupação espacial da população é um processo socialmente construído, 
e que o espaço social é determinante no processo saúde-doença, sendo as 
condições de vida da população a expressão mais significativa desse processo. 

 
Abordar a distribuição espacial da endemia hansênica no espaço urbano, 
implica discutir o processo de urbanização local bem como a pobreza urbana 
existente e a maneira pela qual a população, apresentando um conjunto de 
necessidades não satisfeitas, se distribui por esse espaço.   A ocupação do 
espaço  urbano  não  pode  ser  tratada  separadamente de  questões  mais 
amplas como a divisão social do trabalho e a distribuição de renda. Tais 
processos devem ser considerados categorias mediadoras entre o nível geral 
e o nível particular na determinação da doença. 

 
Visto que o espaço urbano apresenta diversas realidades e a trajetória da 
ocupação desse espaço indica que o território não deve ser compreendido 
apenas como espaço físico, deve-se considerar as condições de vida e como 
as pessoas se apropriam desse espaço. (MENCARONI et. al, 2004, p. 13) 

 

Ademais, Rita Barradas Barata, pesquisadora, médica e autora do texto “Cem anos de endemias 
e epidemias” (2000), faz uma análise detalhada das endemias e epidemias no estado de São 
Paulo, entre o período de 1900 a 1999. A análise da autora traz inúmeras vezes a relação entre 
os espaços marginalizados, periféricos e rurais de São Paulo com os números elevados de casos 
de  endemias e  epidemias,  comprovando  a  direta  relação entre o  interesse do  Estado  na 
manutenção da política do deixar (fazer) morrer nessas populações e o estabelecimento dessas 
doenças entre esses espaços e pessoas. 

 
Na febre tifóide, em 1924-25 “Todos os bairros periféricos apresentaram cifras acima da média 
da cidade e na Penha e no Butantã as taxas ultrapassaram 790 casos por 100.000 habitantes” 
(Vieira, 1926 apud BARATA, 2000, p. 337). A gripe espanhola em 1918, de outro modo, envolveu
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toda a população e as maiores taxas da doença foram vistas nas periferias e áreas centrais do 
país, onde havia maior aglomeração e por isso, maior contágio. (Bertolli, 1986 apud BARATA, 2000, 

p. 337). Na década de 70 houveram diversos surtos de febre tifóide e ocorre fato curioso que a 
autora traz 

 
As crianças residentes na área central da cidade apresentavam menor 
imunidade do que as residentes nas áreas intermediárias e periféricas, fato 
este explicado pela exposição natural ao vírus selvagem nas regiões 
intermediárias e periféricas dadas as piores condições de saneamento básico 
aí vigentes. (BARATA, 2000, p. 341) 

 

Enfim, o alastramento e a fixação de uma doença, assim como sua gravidade qualitativa, seja 
ela apresentada na forma de pandemia, epidemia, endemia são diretamente influenciadas pela 
localidade e condições de vida em que as pessoas são expostas. Nesse sentido, fica claro que 
uma endemia causa muito mais danos a uma comunidade que tem seus direitos constantemente 
violados pelo Estado, que pouco (ou nada) se importa com vida dessas pessoas, contribuindo de 
forma direta pela morte das mesmas. 

 
O novo coronavírus, no entanto, conseguiu alastrar-se a ponto de virar pandemia devido, entre 
outras coisas, a seu caráter “importado”, visto que o início de sua difusão deu-se através de 
viagens internacionais, feitas, de forma majoritária, por pessoas economicamente privilegiadas. 
Também por isso, inevitável que se pense que o maior empenho governamental em sanar a 
contaminação pelo vírus está se dando pelo fato de que pessoas que normalmente tem acesso 
à saúde de qualidade, além de outros privilégios, foram afetadas. Tudo isso é necropolítica. 

 
No entanto, os moradores de favelas e periferias, pessoas marginalizadas pelo Estado seletivo, 
que vivem sem saneamento básico, sem alimentação de qualidade, envoltos em grandes 
aglomerações   populacionais,   estão   compulsoriamente   importando   o   vírus   das   regiões 
abastadas das cidades, visto que continuam sendo obrigados a arriscar sua saúde e vida para a 
servir seus patrões nessas regiões das cidades. 

 
O que se percebe, desse modo, é que a insalubridade nas regiões das cidades renegadas por seus 
governantes, assim como a relação colônia-metrópole de Orã e mesmo a relação das localidades 
menos ou mais ricas da cidade de Rieux, contribui para a propagação das doenças endêmicas. A 
favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, por exemplo, em 2015, registrou uma das maiores taxas de 
incidência de tuberculose, doença bactericida transmitida pelo ar, do Brasil. São 372 casos da 
doença a cada 100.000 habitantes (EL PAIS, 2015, s/p). 

 
Diante disso, é impossível não temer pela manutenção da endemia, assim que passado a 
pandemia, nesses espaços marginalizados. Os espaços estão ali, sendo deixados de lado desde 
antes da pandemia pelo novo coronavírus e permanecerão da mesma forma depois dela. É desse 
modo que se dá a necropolítica das epidemias. Segrega-se, exclui, ignora e trata de maneira 
desigual as populações, em uma política assassina. 

 
Dessa forma, apesar de horizontal a expansão da maior moléstia que o século XXI já vivenciou 
até o momento, ela deve criar raízes onde os flagelos mais se multiplicam, nos locais em que já 
existem, em tempos não pandêmicos, incontáveis violações aos direitos fundamentais do ser 
humano, sejam eles o direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, em sua mais pura 
e singela definição de vida decente. Enquanto esses direitos forem indiscriminadamente violados 
não existirá o fim das doenças, sejam elas médicas ou sociais.
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CONCLUSÃO 
 

O presente artigo relaciona os eventos relatados na obra “A Peste”, de Albert Camus com os 
atuais eventos vividos no ano de 2020, em meio à pandemia do COVID-19, como forma de 
encontrar semelhanças entre as realidades de cada momento, fictício ou real. Desta forma, 
encontra como ponto em comum nas duas narrativas a discussão sobre os espaços de 
propagação das doenças. 

 
Em um primeiro momento, o texto nos convida a perceber a relação da necropolítica com a 
contaminação pelas doenças, tanto a peste bubônica em “A Peste” quando o coronavírus, na 
atualidade.  Essa  relação  se  constrói  pela  percepção de  que  os  espaços  urbanos  e  sociais 
influenciam na disseminação e propagação dos flagelos. 

 
Percebe-se que os locais marginalizados pelo Estado, que se apresentam como locais de 
concentração de vidas “descartáveis” nos quais se concretizam constantes violações aos direitos 
fundamentais, são administrados de forma a inviabilizar a criação de infraestruturas básicas à 
dignidade humana, como redes de saneamento, planejamento urbano, necessárias para que se 
evite a propagação de doenças. 

 
Dessa forma, o Estado, através do necropoder, escolhe quem deve viver e quem deve morrer, 
no momento em que negligencia necessidades básicas de sobrevivência em situações de 
epidemia, por exemplo. As áreas periféricas da cidade, que sofrem com a falta de infraestrutura, 
saneamento básico, entre tantas outras coisas, por omissão do Estado, sentem nesses 
momentos suas vidas se esvaírem, por não conseguirem contemplar as medidas de profilaxia 
necessárias para enfrentar as doenças epidemiológicas. 

 
Além disso, o texto se propõe a expandir o pensamento da necropolítica ao futuro da pandemia 
no momento global presente. Demonstra que Orã, cidade ficta de Camus enfrenta uma crise 
endêmica da peste bubônica, visto que a doença volta a aparecer, depois da Peste Negra no 
século XIV, de forma local e específica, afetando principalmente os locais marginalizados da 
colônia francesa e prevê este futuro também para o coronavírus. 

 
Dessa forma, existe uma previsão para que a pandemia do COVID-19 se transforme em endemia 
e se aloque principalmente nos espaços mais marginalizados da sociedade, onde se encontram 
as pessoas mais vulneráveis, seja juridicamente ou socialmente, de modo que o necropoder 
estatal dos tempos de coronavírus se perpetue no pós-pandemia, ocasionando o fim de 
incontáveis vidas que sempre enfrentaram condições desumanas de sobrevivência, antes, 
durante e depois da doença e morrem por conta das mesmas. 

 

REFERÊNCIAS: 
 

AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção: Homo Sacer II. Trad.: Iraci D. Poleti. 2 ed. São Paulo: Boitempo, 
2004. 

 
BARATA, R. B.. Cem anos de endemias e epidemias. Ciência & Saúde Coletiva, v. 5, n. 2, p. 333-345, 2000. 
Disponível em: <https://www.scielosp.org/pdf/csc/2000.v5n2/333-345/pt>. Acesso em: 26 jun. 2020. 

 
BETIM, Felipe. Tuberculose na Rocinha expõe o Brasil que estacionou no século XIX. EL PAÍS, 2015. 
Disponível em:  <https://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/01/politica/1441120198_053979.html>. 
Acesso em 25 jun. 2020.

520

http://www.scielosp.org/pdf/csc/2000.v5n2/


 

 

 

BICHIR, R. Determinantes do acesso à infraestrutura urbana no município de São Paulo. Revista Brasileira 
de Ciências Sociais, 2009. 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Peste: o que é, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção. 
Disponível em: <https://saude.gov.br/saude-de-a-z/peste>. Acesso em: 14 jun. 2020. 

 
Brasil. Ministério da Saúde. Sobre a doença. Disponível em: <https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a- 
doenca#o-que-e-covid>. Acesso em: 14 jun. 2020. 

 
BVS.  Núcleo  de  Telessaúde  Rio  Grande  do  Sul.  O  que  é  peste  bubônica?.  2009.  Disponível  em: 
<https://aps.bvs.br/aps/o-que-e-peste-bubonica/>. Acesso em: 14 jun. 2020. 

 
CAMUS, Abert. A peste. Trad.: Valerie Rumjaneck. 4 ed. Rio de Janeiro: BestBolso, 2014. 

 
ESTEVEZ, Ariadna. Biopolítica y necropolítica: ¿constitutivos u opuestos?. Espiral (Guadalaj.), Guadalajara 
,              v.       25,       n.       73,       p.       9-43,              dez.              2018      .                     Disponível      em: 
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665- 
05652018000300009&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 14 jun. 2020. 

 
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018. Síntese de indicadores sociais. 
Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9221-sintese-de-indicadores- 
sociais.html?=&t=resultados>. Acesso em 15 jun. 2020. 

 
KARAM, Henriete. Questões teóricas e metodológicas do direito na literatura: um percurso analítico- 
interpretativo a partir do conto Suje-se gordo!, de Machado de Assis. Revista Direito GV, [S.l.], v. 13, n. 3, 
p.             827-865,             jan.             2018.             ISSN             2317-6172.             Disponível             em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/73327/70469>. Acesso  em:  08 
Jan. 2020. 

 
LESSER, Jeffrey; KITRON, Uriel. A geografia social do zika no Brasil. Estud. av.,  São Paulo,  v. 30, n. 88, p. 
167-175,   Dec.   2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103- 
40142016000300167&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 25 jun. 2020. 

 
MBEMBE, Achille. Necropolítica. Arte e Ensaios, n. 32, dezembro 2016, p. 123-151. Disponível em: 
<https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993/7169>. Acesso em: 14 jun. 2020. 

 
MENCARONI, D.  A  et.  al.  Análise espacial da  endemia hansênica na  área  urbana do  município de 
Fernandópolis/SP.      Han.      int,      v.      29,      n.      1,      p.      12-20,      2004.      Disponível      em: 
<http://www.ilsl.br/revista/imageBank/285-820-1-PB.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2020. 

 
NITAHARA, Akemi. Defensoria identifica 140 localidades sem abastecimento de água no Rio. Agência 
Brasil, 2020. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-03/defensoria- 
identifica-140-localidades -sem-abastecimento-de-agua-no-rio>. Acesso em: 17 jun. 2020. 

 
OST, François. Contar a Lei: As fontes do imaginário jurídico. Trad.: Paulo Neves. São Leopoldo: Unisinos, 
2004. 

 
REZENDE, Joffre Marcondes de. Epidemia, Endemia, Pandemia. Epidemiologia. Revista de Patologia 
Tropical, vol. 27, n. 1, jan-jun. 1998. p. 153-155. Disponível 
em:<https://www.revistas.ufg.br/iptsp/article/download/17199/10371/>. Acesso em: 25 jun. 2020. 

 
RIO   DE   JANEIRO.   Painel   Rio   COVID-19.   Boletim   de   16/06/2020   -   18:00.   Disponível   em: 
<https://experience.arcgis.com/experience/38efc69787a346959c931568bd9e2cc4/>. Acesso em: 17 jun. 
2020.

521

http://www.scielo.org.mx/scielo.php
http://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9221-sintese-de-indicadores-
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/
http://www.scielo.br/scielo.php
http://www.ilsl.br/revista/imageBank/285-820-1-PB.pdf
http://www.revistas.ufg.br/iptsp/article/download/17199/10371/


 

 

 
RUBIO, David Sánchez. Ciencia-ficción y derechos humanos. Una aproximación desde la complejidad, las 
tramas sociales y los condicionales contrafácticos. Revista PRAXIS, [S.l.], n. 64-65, p. 51-72, dec. 2010. 
Disponível em: <http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/praxis/article/view/4066>. Acesso em: 11 ago, 
2018. 

 
SAIANI, Carlos César Santejo; TONETO JUNIOR, Rudinei; DOURADO, Juscelino. Desigualdade de acesso a 
serviços de saneamento ambiental nos municípios brasileiros: evidências de uma Curva de Kuznets e de 
uma Seletividade Hierárquica das Políticas?. Nova econ.,  Belo Horizonte ,  v. 23, n. 3, p. 657-692,  Dez. 
2013     .                 Disponível     em:     <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103- 
63512013000300006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 16 jun. 2020. 

 
SANCHES, Danielle. Endêmico: entenda o que é o possível próximo estágio do novo coronavírus. UOL. 
Disponível em: <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/05/15/endemico-entenda-o- 
que-e-o-possivel-proximo-estagio-do-novo-coronavirus.htm>. Acesso em: 25 jun. 2020. 

 
SANTOS, Boaventura de Souza. A cruel pedagogia do vírus. Coimbra:Almedina, 2020. 32 p. 

 
SÃO PAULO. Secretaria Municipal da Saúde. COVID-19 Boletim Semanal 17/4/2020. Disponível em: 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/PMSP_SMS_COVID19_Boletim%2 
0Semanal_20200417_atualizado.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2020. 

 
SOARES, J.L. Dicionário etimológico e circunstanciado de biologia. São Paulo: Ed. Scipione, 1993. 

 
VOZ  DAS  COMUNIDADES.  COVID-19  nas  Favelas.  Atualização:  16/06/2020  -  20:36  Disponivel  em: 
<https://painel.vozdascomunidades.com.br/>.Acesso em: 17 jun. 2020. 

522

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/
http://www.scielo.br/scielo.php
http://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/05/15/endemico-entenda-o-
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/PMSP_SMS_COVID19_Boletim%252


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CENTRO DE MEMÓRIA E CULTURA DO PODER JUDICIÁRIO DO 
ESTADO DE GOIÁS: ENTRE A MEMÓRIA DO PODER E O PODER 

DA MEMÓRIA 

 
 

LOPES, Laylla Nayanne Dias 
Mestranda em Estudos Culturais Memória e Patrimônio; Universidade Estadual de Goiás (UEG)  

Bacharelanda em Direito; Universidade Federal de Goiás (UFG) 
Pós-graduada em Neuroaprendizagem e História e Cultura africana e afrobrasileira; União das 

Faculdades Alfredo Nasser (UNIFAN) 
Graduada em História e Pedagogia; União das Faculdades Alfredo Nasser (UNIFAN) 

Pedagoga; Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) 
laylla.lopes@hotmail.com 

 
QUADROS, Eduardo Gusmão de 

Doutor em História; Universidade de Brasília (UNB) 
Mestre em Ciências da Religião; Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) 

Graduado em História; Universidade Católica de Salvador (UCSAL) 
Docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio (UEG) 

eduardo.gusmao@ueg.br 

 
PIRES, Bruno Vilarinho 

Bacharelando em Direito; Universidade Federal de Goiás (UFG) 
Pós-graduado em Administração Pública; Universidade Cândido Mendes (UCAM) 

Graduado em Engenharia Elétrica; Universidade Federal de Goiás (UFG) 
Analista Judiciário; Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) 

brunovilarinhopires@gmail.com  

 
 

 

 

 

523



 

 

RESUMO  

O presente artigo realiza algumas reflexões sobre a tentativa de reconstrução e divulgação da 
memória do Judiciário goiano a partir da criação do Centro de Memória e Cultura do Poder 
Judiciário do Estado de Goiás. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica e documental, com 
abordagem qualitativa das fontes, utilizando-se dos seguintes procedimentos metodológicos: 
pesquisa bibliográfica acerca da Memória, relação Memória e História, Poder Simbólico, 
Hibridismo Cultural e análise da legislação, documentos e normativas referentes a gestão de 
arquivos no âmbito do Poder Judiciário, tais como: recomendações, resoluções, decretos, 
termos, leis. Na busca em alcançar o objetivo proposto, aborda o histórico de criação do Centro 
de Memória, destacando a sua complexidade enquanto um espaço de disputa, seletivo e 
contraditório, que trabalha diretamente numa relação dialética entre memória e esquecimento. 
Discute ainda o acesso à memória enquanto um recurso fundamental para a construção 
historiográfica híbrida e ressalta a potencialidade desse espaço nessa construção. 

INTRODUÇÃO 

A edificação de uma cultura organizacional em que vigoram o distanciamento da sociedade e 
uma pretensa neutralidade política, somada ao desequilíbrio de representatividade em termos 
de origem étnica, social e cultural, propiciam uma baixa identificação da população com o Poder 
Judiciário, afetando a sua legitimidade.  

Na perspectiva de superação desse distanciamento entre o ente estatal e a sociedade em que se 
insere, foi criado o Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás, 
instalado no antigo Tribunal da Relação da Província de Goyaz, um dos dez tribunais mais antigos 
do Brasil. 

Nessa direção, essa pesquisa pretende analisar a reconstrução e divulgação da memória do 
Judiciário goiano, a partir da criação do Centro de Memória e Cultura (CMC), como recurso 
utilizado para a reinserção da Justiça na memória coletiva, buscando tornar ainda mais legítima 
as ações no interior de seu respectivo campo.   

Para tanto, o trabalho aborda o contexto de surgimento de um projeto de memória institucional 
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás explorando as características e complexidades 
inerentes aos “lugares de memória” conforme acepções de Bourdieu, Candau, Nora, Pollak e 
Ricoeur.  

Faz algumas considerações sobre as diferenças e complementariedades entre Memória e 
História e sugere a potencialidade do Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado 
de Goiás em propiciar uma construção historiográfica “híbrida”, conforme sentido atribuído por 
Canclini. 

A pesquisa realizada foi de tipo bibliográfica e documental, com uma abordagem qualitativa, por 
afastar-se de uma análise meramente quantitativa e buscar a interpretação dos fenômenos.  

Foram realizados os seguintes procedimentos metodológicos: revisão bibliográfica acerca da 
Memória, relação Memória e História, Poder Simbólico, Hibridismo Cultural e análise da 
legislação, documentos e normativas referentes a gestão de arquivos no âmbito do Poder 
Judiciário, tais como: recomendações, resoluções, decretos, termos e leis.  
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1 CENTRO DE MEMÓRIA E CULTURA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS: 
ENTRE A MEMÓRIA DO PODER E O PODER DA MEMÓRIA 

Como maneira de transmitir para as gerações futuras “os saberes, as maneiras de fazer as coisas, 
as crenças e tradições” (CANDAU, 2011, p. 10), a memória toma lugar de destaque dentro das 
sociedades. Partindo dessa premissa, inferimos que não existe sociedade sem memória, nem 
memória sem controles sociais.  

O controle sobre a memória cria as percepções fundamentais de qualquer grupo. Isso explica 
porque os grupos sociais estão em constante disputa acerca do que se recorda, do que se celebra 
e do que se deve esquecer. Sob o domínio desses grupos, a memória sempre está “em 
permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas 
deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de longas 
latências e de repentinas revitalizações” (NORA, 1993, p. 9). 

Não obstante a evidente luta para estabelecer verdades, ao passo que exclui do campo de 
significação outros significados, trabalhar a memória como uma construção aberta à dialética da 
lembrança e do esquecimento significa também valorizá-la pela sua condição de uma sempre 
presente e diversa releitura, fator de enriquecimento de perspectivas, posto que, não havendo 
uma memória única e universal, é possível narrá-la de outra forma, incluindo ou excluindo 
sujeitos, reconfigurando a narrativa de outro modo. 

Para tentar agrupar e representar sua memória, na medida em que apaga aquilo que se deve 
esquecer, os grupos sociais elegem “lugares de memória – são lugares, com efeito nos três 
sentidos da palavra, material, simbólico e funcional, simultaneamente, somente em graus 
diversos” (NORA, 1993, p. 21). 

São lugares materiais, pelo fato de existirem enquanto espaços físicos e concretos; lugares 
funcionais devido ao fato de darem suporte às memórias coletivas; e lugares simbólicos que dão 
sentido e promulgam a memória coletiva. 

Estes espaços sempre existiram nas mais diversas sociedades e são definidos como sendo: 

Lugares topográficos, como os arquivos, as bibliotecas e os museus; os lugares 
monumentais como os cemitérios ou as arquiteturas; lugares simbólicos 
como as comemorações, as peregrinações, os aniversários ou os emblemas; 
lugares funcionais como os manuais, as autobiografias ou as associações: 
estes memoriais têm a sua história. Mas não podemos esquecer os 
verdadeiros lugares de história, aqueles onde se deve procurar, não a sua 
elaboração, não a produção, mas os criadores e os denominadores da 
memória coletiva: Estado, meios sociais e políticos, comunidades de 
experiências históricas ou de gerações, levadas a constituir os seus arquivos 
em função dos usos diferentes que fazem a memória. (LE GOFF, 1990, p.473, 
grifo nosso) 

A noção de “lugares de memória” abrange, portanto, marcas, rastros, objetos simbólicos de 
memória (arquivos, bibliotecas, monumentos, construções, festas, dentre outros), isto é, 
“inscrições, no sentido amplo atribuído a esse termo” (RICOEUR, 2007, p. 415), que, apreendidos 
pela história podem ser uma outra história. 
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Por estar em constante transformação, a memória tem como característica a dinamicidade – ela 
é espontânea, plural, múltipla, coletiva e individualizada. A história, por sua vez, proporciona sair 
do particular ao geral, do específico para o universal por meio de uma operação intelectual que 
recria memórias através da narrativa histórica, reconstruindo o passado com análise e discurso 
crítico de um determinado tempo presente.  

Sob essa perspectiva, compreendemos que os lugares de memória são constituídos por uma 
relação entre memória e história (disciplina), ou seja, apesar das diferenças, elas interagem. De 
tal modo, opor demasiadamente os dois registros é perigoso e desconsidera que os historiadores 
estão imersos no trabalho de construção social da memória.  

Cumpre destacar que as representações construídas pela historiografia, assim como a memória, 
têm marcas dos processos ambíguos do lembrar e do esquecer, ou seja, a história também é 
seletiva, é falha e “esquece” fatos (CANDAU, 2011, p. 57).  

No entanto, o esquecimento não é somente um empecilho da memória e da história. Ele é um 
aspecto natural da vulnerabilidade humana, da temporalidade e da história da vida de modo 
geral e, enquanto construção social, pode ser ainda um esforço para adequar o tempo decorrido 
aos interesses do presente.  

Os lugares de memória são, portanto, espaços de disputa, seletivos e contraditórios, trabalhando 
diretamente numa relação dialética entre memória e esquecimento. Se os lugares de memória 
são criados, é porque estão sempre presentes uma complementariedade/oposição entre 
memória e esquecimento que não pode ser desprezada (POLLAK, 1989). 

Restringindo neste espaço a discussão acerca da memória ao âmbito da Justiça, constatam-se 
possíveis reconstruções da memória, por meio de rastros, também em prédios que de certa 
forma abrigaram por determinado período a identidade institucional.  

É o que ocorreu no Poder Judiciário do Estado de Goiás que, buscando superar um contínuo 
processo de esquecimento, como processo de apagamento de sua memória ao passo em que 
garante o direito coletivo a ela, criou em 12 de dezembro de 2018, por meio da Resolução nº 97, 
o Centro de Memória e Cultura (CMC). 

Ele está localizado no edifício nº 1 do Largo do Rosário, local em que foi instalado na antiga 
capital da Província, em 1º de maio de 1874, via decreto Imperial de Dom Pedro II, o Tribunal da 
Relação de Goyaz e primeira sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO); figurando 
entre os dez Tribunais mais antigos do Brasil. 

A Lei nº 2.346, de 6 de agosto de 1873, previu a criação de sete Tribunais para sete Províncias do 
país, dentre eles, o Tribunal da Relação de Goyaz. A criação da Justiça de 2ª instância em Goiás, 
que até então deveria recorrer aos Tribunais da Relação da Bahia e, posteriormente, do Rio de 
Janeiro, é considerada “o maior feito para a Província no transcorrer do reinado dos Pedros no 
Brasil” (MORAES e LEÃO, 2011, p.80). 

Não se conhece o número de processos de Goiás encaminhados para o Tribunal da Relação do 
Rio de Janeiro, nem se sabe se ainda existem esses documentos. Quanto aos feitos realizados no 
Tribunal da Relação de Goiás anteriores a 1900, alguns encontram-se na Fundação Frei Simão, 
localizado na Cidade de Goiás – Goiás, e outros no Centro de Memória e Cultura do TJGO. 
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Cumpre destacar que o acervo do referido centro se encontra em processo de estruturação e 
deve abrigar processos findos, documentos, livros, armas, móveis e utensílios que, de algum 
modo, interessem à história do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Ademais, o Museu 
Maximiano da Mata Teixeira, criado pelo Decreto Judiciário nº 1.132/90 e seu acervo, também 
passaram a integrar o Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás. 
(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, 2018, p. 2) 

Tudo que possa contribuir para o resgate à memória da instituição, como, por exemplo, 
documentos, mobiliários, objetos, fotografias, publicações, processos judiciais, entre outros, 
pode, portanto, compor esse acervo. Isso ocorre porque as informações de um centro de 
memória transcendem a sua natureza institucional, agregando-se a elas um valor cultural e 
histórico que não se restringe somente ao órgão a que está vinculado. 

Trata-se de algo que vai muito além do próprio documento. Os arquivos judiciais reúnem, para 
os pesquisadores, fragmentos sociais, detalhes da vida cotidiana, experiências, hábitos, 
costumes que, uma vez reconstruídos, potencializam sentidos simbólicos, identitários. 

Entretanto, “por mais liberal que seja a operação de reunião e de preservação de rastros de sua 
própria atividade que uma instituição decida preservar, ela é inelutavelmente seletiva” 
(RICOEUR, 2007, p. 352). É de se esperar, que haja sempre uma “vontade de memória”, “intenção 
de memória” que oriente o trabalho memorial (NORA, 1993). 

A produção dos discursos não ocorre, portanto, de modo desinteressado, mas sim como 
resultado de interesses de certos grupos, detentores de um “poder simbólico” (BOURDIEU, 
1989). O discurso é sempre provisório, incompleto, marcado pelas tensões entres os diversos 
campos onde se legitimariam as suas respectivas práticas.  

O campo, sob a perspectiva de Pierre Bourdieu (1989), representa um espaço 
marcado por hierarquias sociais e lutas internas e externas entre os agentes 
com o intuito de competirem pela posse de bens simbólicos que lhes 
proporcionam legitimidade e prestígio é justamente essa disposição para as 
disputas que faz o campo funcionar. (LOPES, 2012, p. 22) 

Nesse contexto, a reconstrução e divulgação da memória institucional do Poder Judiciário de 
Goiás em seu Centro de Memória e Cultura, foi utilizada como forma de propiciar a “identificação 
do ente estatal com a sociedade em que se insere, reforçando a credibilidade da Justiça” 
(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, 2018, p. 1); ao passo que mantém alguns privilégios para os 
agentes no topo desse campo.  

A divulgação da memória institucional deverá ocorrer por meio da pesquisa, do registro 
documental e da divulgação da história do Poder Judiciário. Nessa perspectiva, o Centro de 
Memória está em consonância com determinada tradição, mas utiliza ferramentas 
metodológicas da História, tanto para conferir credibilidade à produção, quanto conquistar 
legitimidade social e projeção cultural.   

Desse modo, a História passa a servir de veículo que confere legitimidade ao Judiciário goiano 
na medida em que os fatos e personagens relevantes da instituição passam a ser importantes 
também, a partir da construção historiográfica, para o conjunto da sociedade. 
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As múltiplas formas de uso ou abuso, tanto da memória quanto da história, demonstram sua 
vulnerabilidade, já que tratam da ausência da coisa em si e de sua presença sob a forma de uma 
representação. Contudo, a autonomia do conhecimento histórico, enquanto ciência humana, 
não deve ser deixada de lado – é essa autonomia que a protege dos interesses políticos 
(RICOEUR, 2007).  

Não obstante a clara dimensão de poder que tem a questão judiciária e os atores nela 
envolvidos, esse diálogo entre memória e História pressupõe cuidados. Pois, ao mesmo tempo 
em que cabe ao projeto de memória institucional abordar os conflitos havidos durante a sua 
trajetória, muitas das vezes silenciados, deve-se fazê-lo com a devida contextualização e sem 
exposição desnecessária de determinadas pessoas e gestões.  

O acesso à memória é fundamental para a construção histórica e também para a cidadania, mas, 
o trabalho de reconstituir a memória exige em alguns casos revisitar os fragmentos que compõe 
um passado histórico muitas vezes marcado por violação de direitos, violência e mortes.  

A fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, separa uma memória 
coletiva subterrânea da sociedade civil ou de grupos específicos, de uma memória coletiva 
organizada que resume a imagem que uma sociedade majoritária ou o Estado desejam passar e 
impor.  

Com frequência, o dever de memória retoma uma memória reconstruída pela história e ferida 
muitas vezes por ela. Não obstante o poder da história em ferir memórias, a ferida que se abre 
sobre determinados passados pode, muitas vezes, ser um recurso utilizado para a 
“reconciliação” com ele. 

Ricoeur (2007, p. 179) destaca a possibilidade de “uma memória instruída, esclarecida pela 
historiografia, bem como uma história sábia, tornada capaz de reanimar uma memória em 
declínio” por meio do perdão. Para o autor, perdoar é uma forma de reconciliar-se com o 
passado, não de esquecê-lo ou disfarçá-lo. 

Como o trabalho de enquadramento da memória se alimenta do material fornecido pela história 
esse material pode ser, portanto, interpretado, reinterpretado e combinado inúmeras vezes; 
guiado pela preocupação não apenas de manter as fronteiras sociais, mas também modificá-las 
(POLLAK, 1989). 

Trabalhar a memória, nessa perspectiva mais reflexiva, é reconhecer que os lugares de memória 
devem ser observados como espaços complexos e analisados dentro de contextos histórico-
sociais específicos; imersos em disputas envolvendo questões de linguagem, legitimidade, 
identidade, oposição/complementaridade entre lembrança, esquecimento e, sobretudo, poder. 

Um Centro de Memória exitoso deveria, portanto, pressupor a promoção problematizada da 
memória. Nesse caso, não a memória cristalizada da trajetória institucional ou de agentes 
considerados relevantes nessa trajetória ou ainda um repositório de documentos e objetos 
relevantes para o conhecimento da história institucional, mas buscar certa integração e interação 
entre passado, presente, futuro e sociedade.  

Sob essa perspectiva, o Centro de Memória precisa prestar um serviço, primeiramente, à 
instituição que o organiza, mas, também, se possível, à coletividade. Para tanto, poderia iniciar 
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pelo debate em torno dos aspectos identitários da instituição e de sua relação com a sociedade 
na qual se insere. 

“A retórica da autonomia, da neutralidade e da universalidade, expressão de todo o 
funcionamento do campo jurídico” (BOURDIEU, 1989, p. 216) ensejou uma cultura 
organizacional em que vigora o distanciamento do Poder Judiciário com a sociedade. Além disso, 
o desequilíbrio de representatividade em termos de origem étnica, social e cultural, provocou e 
provoca, por sua vez, uma crise de legitimidade e, consequentemente, uma baixa identificação 
da população com o ente estatal. 

Tomada consciência desta realidade, o hibridismo deveria ser inerente à proposta de 
reconstrução da memória do Judiciário. O termo híbrido, para Canclini (1997), tende a comportar 
melhor a ideia de mescla cultural entre tradicional e moderno, bem entre o popular e o culto. 
Porém, essa combinação também não estaria de modo algum isenta de conflitos.  

Nessa perspectiva, construir um ambiente cultural híbrido implica em criar espaços de 
exploração e compreensão das inúmeras possibilidades culturais que se manifestam através da 
memória e da história no meio social. É nesse espaço que aconteceria a negociação de sentidos 
e de significados entre visões de mundo diferentes, fazendo emergir novas compreensões sobre 
a realidade, além de estimular a diversidade, elemento fundamental para a construção de uma 
sociedade efetivamente democrática. 

Para tanto, o Centro de Memória deve estabelecer uma relação dialógica1 com a sociedade. Ou 
seja, esse lugar não pode “se converter em um espaço estanque de coleção de resquícios ou 
fragmentos de memória, mas deve facilitar a criação de entornos criativos e interativos de 
participação social e comunitária, afirmando-se como agente educador” (AXT, 2002, p. 230). 

Desse modo, um Centro de Memória, enquanto um lugar de educação não-formal – aquela 
realizada em instituições não escolares e que possuem certo grau de sistematização e estrutura; 
também produz saberes, propõem comportamentos e valores, estimulam ações e pensamentos, 
isto é, produz influências formativas sobre os sujeitos, ainda que nem sempre estejam explícitas 
as intencionalidades presentes nessas práticas. 

A complexidade do trabalho realizado nesse lugar chama a atenção para outro aspecto relevante 
– a importância da interdisciplinaridade da equipe que atua em Centros de Memória que pode 
reunir historiadores, arquivistas, museólogos, pedagogos, revisores, jornalistas, bacharéis em 
Direito, dentre outros.  

O trabalho interdisciplinar é necessário porque tem maior potencial de superar uma visão 
limitada sobre o acervo, uma vez que os nexos realizados com a memória são ricos de 
significação. Nesse sentido, podemos afirmar que a interdisciplinaridade  

propicia um ponto de cruzamento entre atividades (disciplinares e 
interdisciplinares) com lógicas diferentes. Ela tem a ver com a procura de um 
equilibro entre a análise fragmentada e a síntese simplificadora (Jantsch & 
Bianchetti, 2002). Ela tem a ver com a procura de um equilíbrio entre as visões 

 
1 Sob a perspectiva freireana “o diálogo é uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera 
criticidade. Nutre-se de amor, de humanidade, de esperança, de fé, de confiança. E quando dois polos do diálogo se 
ligam assim, com amor, com esperança, com fé no próximo, se fazem críticos na procura de algo e se produz uma 
relação de “empatia” entre ambos” (FREIRE, 1979, p. 68). 
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marcadas pela lógica racional, instrumental e subjetiva (Lenoir & Hasni, 2004). 
Por último, ela tem a ver não apenas com um trabalho de equipe, mas 
também individual (Klein, 1990). (LEIS, 2005, p.9) 

Reconhecendo essa importância, tendo em vista a implementação de Equipes Interprofissionais 
atuando em todas as regiões judiciárias do Estado de Goiás desde 2015, atualmente, a equipe 
do Centro de Memória e Cultura do Judiciário goiano conta com dois servidores sendo: um (1) 
cargo de Diretor de Serviço, provido por um museólogo, mestre em museologia, nomeado em 
comissão e um (1) cargo de Assessor Técnico, provido por uma pedagoga, historiadora e 
bacharelanda em Direito, mestranda em Estudos Culturais Memória e Patrimônio, estatutária.  

Além dos postos que constam na Relação de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas do 
Tribunal de Justiça de Goiás acima especificados, existem ainda oito servidores terceirizados, dos 
quais quatro (4) são responsáveis pela segurança do local; três (3) pelos serviços diversos, sendo 
um (1) deles reeducando2, e um (1) pelo serviço administrativo.  

Ademais, conta ainda com o trabalho de estagiários do curso de Administração (1) e Artes Visuais 
(1) e voluntários das áreas de Letras (1) e Psicologia (2). 

Ante o exposto, observamos que, além dos múltiplos saberes que favorecem a construção de 
um trabalho interdisciplinar, o lugar reúne também profissionais com diferentes origens: 
servidores efetivos, comissionados, estagiários e voluntários. 

Essa variedade costuma ser benéfica, mas a convivência é também desafiadora. Por isso são 
realizadas capacitações periódicas organizadas pelo gestor do Centro, com intuito de dirimir os 
conflitos inerentes ao trabalho em equipe e potencializar as ações desenvolvidas no local. 

Quanto à divulgação de seu acervo, o Centro de Memória e Cultura exibe, no Museu que o 
compõe, uma exposição permanente chamada “Judicatura e Arte no Templo da Justiça” que 
expõe fotografias, estátuas, livros, processos judiciais, medalhas e outros objetos que divulgam 
a história do Tribunal de Justiça de Goiás desde a sua instalação aos dias atuais.  

As visitas guiadas eram realizadas nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, das 9h às 17h 
e o acesso à pesquisa, nas terças-feiras no mesmo horário. Aos sábados e domingos o local 
permanecia fechado. 

Em 2019, ano em que ocorreu a abertura do CMC para o atendimento ao público, foram 
recebidas quatro mil quatrocentas e dezoito (4.418) pessoas, conforme boletim oficial emitido 
pela prefeitura; considerado o sétimo museu mais visitado na Cidade de Goiás. 

Após publicação do Decreto Judiciário nº 585/2020, de 16 de março de 2020, em virtude da 
classificação da situação mundial do Novo Coronavírus (Sars-CoV-2) como pandemia, o 
atendimento ao público no Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás 
foi suspenso a partir do dia 17 de março, sem prazo definido para retorno.  

Ainda sobre o acervo, o referido centro possui duas reservas técnicas que estão em fase de 
estruturação física para o posterior tratamento, catalogação e disponibilização dos processos 

 
2 Termo utilizado quando se quer dar um caráter de ressocialização à pena criminal. 
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históricos, livros e demais documentos institucionais produzidos e recebidos pelo Judiciário no 
exercício de suas atividades e funções que tenham valor cultural. 

Devido a impossibilidade de guarda permanente de todos os processos, o Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás estabeleceu, por meio da Resolução nº 5 de 28 de agosto de 2013, em seu Art. 
2º, que todos os processos baixados até 1º de janeiro de 1991 não podem ser eliminados.  

Os que foram elaborados após esta data e que não tenham possível valor histórico, informativo 
e científico, serão descartados de acordo com as orientações da Comissão Permanente de 
Avaliação Documental – CPAD, instituída pela Resolução nº 9, de 13 de maio de 2009, com a 
finalidade de aprovar os instrumentos de gestão arquivística do TJGO. Por outro lado, providos 
desses valores, os documentos passam a constituir os arquivos permanentes.  

Os documentos de guarda permanente constituem parte do patrimônio de uma instituição, e da 
sociedade em geral, e é dever da Justiça preservar e propiciar o efetivo acesso a essa 
documentação de natureza pública.  

Além de preservar e garantir o acesso aos documentos públicos do Estado pela população, 
garantindo assim a transparência e publicidade de suas ações, o Poder Público conserva viva 
outro aspecto essencial da sociedade, a memória coletiva: “Além da importância para a própria 
instituição e para o exercício dos direitos daqueles que buscam a prestação jurisdicional, os 
documentos do Poder Judiciário têm papel fundamental em âmbito mais amplo, que é o do 
direito coletivo à memória”. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2011, p. 11)  

Dessa forma, os documentos devem ser conservados e organizados em local adequado de modo 
que possibilite a pesquisa histórica.  

Nessa direção, o Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás, ao 
estabelecer como estratégia institucional o acesso à pesquisa, a divulgação do acervo, a 
reconstrução e divulgação de sua memória e, com isso, a sua inserção no contexto social, pode 
criar, enriquecer e diversificar as narrativas disponíveis no contexto atual. 

Além disso, a reconstrução e divulgação da memória institucional sobre o Poder Judiciário, 
propicia, ainda que de forma implícita, a ideia de outra construção: a de um conhecimento sobre 
este poder, até então inexistente, a não ser em suas jurisdições e praxes cotidianas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As demandas sociais da contemporaneidade têm exigido do Poder Judiciário a aproximação do 
Direito à realidade social, fomentando a redefinição dos limites e possibilidades interpretativas 
da lei, como também alavancando a criação de espaços de aproximação e identificação com a 
sociedade.  

Sob essa perspectiva, o Centro de Memória e Cultura do Judiciário goiano é criado com o objetivo 
de dirimir a distância entre o ente estatal com a sociedade em que se insere, por meio da 
reconstrução e divulgação da memória, buscando reforçando a sua credibilidade e, portanto, a 
sua legitimidade e prestígio.  

Diversos fatores fragilizam a legitimação do Poder Judiciário, dentre eles, a falta de proximidade 
com a sociedade, tanto por falta de conhecimento, quanto por falta de representatividade. O 
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enfraquecimento desse poder, no entanto, coloca em perigo não só a própria instituição, mas 
também o próprio Estado.  

Para tanto, as ações desenvolvidas no Centro devem ser caracterizadas pela diversidade 
interdisciplinar, guiada por uma política cultural híbrida. Ademais, enquanto espaço educativo, 
deve ainda buscar informar a sociedade sobre os seus direitos e também sobre a importância do 
Poder Judiciário não só na construção, mas na manutenção de um Estado democrático de direito. 
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RESUMO 
Apresenta-se como objeto de estudo, intersetorialidade no âmbito das políticas públicas: 
relações sociais e o processo de envelhecimento. Este estudo construído com base no projeto 
de intervenção que irá desenvolver ações relevantes que possam contribuir nessa expressão. 
Deste modo, fez-se necessário esta iniciativa pensada, discutida e sistematizada entre 
supervisoras acadêmica e de campo e estudante, acerca dos direitos institucionais destinados, 
aqueles/as, que possuem idade igual ou superior a 60 anos, e como se dão as relações dos/as 
que participam das atividades promovidas no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), por 
meio de estratégicas intersetoriais e efetividade à comunidade idosa, na Cidade de Goiás. 
Apreender também o que é a intersetorialidade, e como se encontra inserida no âmbito das 
políticas. Sabemos, que apesar de ser bastante discutida, ainda existem vários desafios para que 
esta venha se estabelecer de fato, e para melhor compreende-la é preciso fazer uma 
interlocução com a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e 
transdisciplinaridade. Mas, no decorrer alcançar também os familiares, a comunidade, quanto 
ao fortalecimento e inserção social desse seguimento, e suas afinidades como sujeito coletivo 
de diferentes faixas etárias, etnias, raça, cor cultura dentre outras, por meio da promoção, 
proteção e desenvolvimento de ações que possibilitem tais interações. Outro aspecto 
importante é a prevenção na saúde, e o acompanhamento nas redes básica de saúde do 
município. Por serem garantidos e estabelecidos tanto na Constituição Federal de 1988, na Lei 
Orgânica da Saúde (LOS) Lei 8080/1990 e no Estatuto do Idoso Lei 10.741/2003. 
 
Palavras-Chave: Políticas Públicas, Intersetorialidade, Envelhecimento, Promoção da Saúde. 
 
Introdução 

O foco deste trabalho se trata de um projeto de intervenção que será desenvolvido em campo 
de estágio supervisionado em Serviço Social. Considera-se como objetivo desenvolver ações que 
contribuam com o fortalecimento das relações sociais, políticas, econômicas, culturais e 
históricas da população idosa que participam das atividades promovidas pelo Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF), na cidade de Goiás.  Bem como, apreender como a intersetorialidade 
se encontra inserida nas políticas públicas e quais as contribuições e desafios. 

Ressalte-se que o envelhecimento é um processo biológico natural, que com os avanços e 
possibilidades tecnológicas buscam melhores condições de vida. Porém, ainda existem 
inquietações pelas principais problemáticas vivenciadas pelo idoso e as consequências que 
ocasionam a exclusão social, violência domiciliar dentre outros, que se caracterizam como 
expressões da questão social advinda da contradição capital x trabalho nesta sociedade 
capitalista.  

Portanto, a Constituição Federal Brasileira de 1988, prever em seu Capítulo VII, artigo 230o que: 
“A família e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação 
na comunidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. Nesse sentido, apesar da Carta 
Magna já dizer isto, fez-se necessário a elaboração e implementação de leis destinadas à 
população desta faixa etária, como forma de garantir o acesso a direitos básicos e essenciais, no 
qual podemos citar duas delas, Política Nacional do Idoso Lei 8.842/1994 e o Estatuto do Idoso 
Lei 10.741/2003.  

Mesmo com a implementação ainda existem impedimentos para o acesso e a efetivação do 
atendimento aos direitos instituídos e sua inserção na sociedade, visto que as demandas são 
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coletivas. Como também, buscar estratégias que contribuam para um envelhecimento ativo e 
saudável. Desta forma a intersetorialidade seria a maneira de articulação e ampliação das ações 
desenvolvidas nas redes de apoio a está população. 

Todavia, considera-se relevante a iniciativa de conhecer a realidade social por meio de estudo, 
participação no desenvolvimento das atividades, discussão teórica em sala de aula e no campo 
de estágio, que nos permite construir uma dimensão do agir profissional e pedagógica do/a 
assistente social com resistências às contradições sociais que possam vir a existir. 

Deste modo, possibilita subsídios para a elaboração do projeto de intervenção que deu norte a 
esse artigo, com base nas supervisões/discussões acadêmica e de campo que identificou 
inquietações e questionamentos tais como: Qual a relevância de trazer essa discussão para o 
projeto de intervenção? Quais ações podem ser desenvolvidas? Por entender a importância de 
estudar a realidade local, da população idosa de Goiás que participa das ações do NASF), vale 
ressaltar que foi importante pensar ações com estratégias intersetoriais. 

Dado o exposto, espera-se que esse estudo possa contribuir com o processo de construção 
coletiva de estratégias para as conquistas e possibilidades, instituídas e destinadas à população 
idosa considerando também a importância das relações sociais construídas coletivamente na 
cidade de Goiás. Fez-se assim necessário, recorrer à pesquisa bibliográfica. 

Ademais, o projeto de intervenção será desenvolvido no Núcleo de Apoio a Saúde da Família 
(NASF), e neste processo, a construção coletiva da equipe profissional será de extrema 
importância para o desenvolvimento do trabalho junto aos usuários do programa. Que tem 
como intuito desenvolver e planejar ações que fortaleçam as relações sociais da população 
idosa, por meio de atividades que contribuíam com o aumento da participação institucional, 
comunitária e familiar neste espaço, já que a intersetorialidade é vista como ação estratégica 
junta instâncias diversas.  

Conforme, orienta o Código de Ética Profissional do/da Assistente Social no Título III das 
Relações Profissionais, capítulo I artigo 5o. Que trata dos deveres do/a assistente social nas suas 
relações com os/as usuários/as: “a- contribuir para a viabilização da participação efetiva da 
população usuária nas decisões institucionais”. Código este conquistado pela categoria na 
viabilização da participação eficaz aos usuários no exercício da sua democracia e da cidadania 
nas relações institucionais. Que possibilita como arcabouço legal e jurídico dever do assistente 
social na defesa do projeto ético político profissional sustentado pelos três pilares fundamentais 
sendo eles: o código de ética profissional de 1993, a lei de regulamentação da profissão 8662 de 
1993 e as diretrizes curriculares de 1996.  

Além do exposto, propõe-se a elaboração e execução de oficinas que envolvam pessoas de 
diferentes faixas etárias, coma perspectiva de interagir junto a população idosa, sistematização 
e elaboração de relatórios, apresentação e envio de artigo para possíveis publicações. Como 
também, estratégias para que o público presente permaneça até o final de todas as atividades 
que serão desenvolvidas por meio das políticas públicas.  

 

 

Políticas públicas destinadas à pessoa idosa: breve contexto 
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Com o processo de expansão da industrialização no Brasil. Haja vista que, a classe menos 
favorecida sofreu grandes explorações com condições precárias de trabalho, mão de obra 
barata, carga horária excessiva, locais de moradia sem condições mínimas de saneamento 
básico.  
 
Os baixos salários faziam com que mulheres, crianças e idosos passassem a trabalhar, para que, 
fosse possível obter o necessário para a subsistência, não possuíam direitos a férias e nem 
descanso semanais. 
 

De acordo com Santos (2011), “os direitos são conquistas sociais que imprimem, por meio dos 
movimentos sociais, a participação social que assegure o acesso dos trabalhadores aos bens e 
serviços socialmente produzidos”.  

Neste contexto, a questão social1, ganha expressões diferentes em determinados momentos na 
história da sociedade brasileira e se expressa nas desigualdades sociais, políticas, culturais, 
históricas e econômicas. Vale destacar, que tem como principal mediação a política social que é 
viabilizada principalmente por meio do Estado, sob forma de conquista/concessão de luta de 
classe. A qual está relacionada com a sociedade capitalista brasileira, que se expressa na riqueza, 
sendo essa apropriada por uma minoria e sustentada pela exploração e alienação do fruto do 
seu trabalho.   

Embora, ocorra essa desigualdade no acesso à riqueza, ainda não é suficiente para determinar 
a questão social, por se fazer, necessário um posicionamento político. Desde que, observe a 
dimensão política, bem como a classe trabalhadora a partir de suas lutas e sucessiva ligação com 
a contradição capital x trabalho, lembre-se que a contradição econômica, mas também política.  
Sobretudo, marcadas pela pobreza, vivenciada pelos trabalhadores. Mas, também ao 
reconhecerem os processos exploratórios que reivindicaram por melhores condições de 
trabalho. 

A partir de 1930 observa-se o surgimento de um conjunto de iniciativas tanto 
no âmbito da criação de órgãos gestores de políticas sociais como na 
formulação de uma legislação trabalhista. É neste período que situamos a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT 1943), o Salário Mínimo, a valorização 
da saúde do trabalhador e outras medidas de cunho social, embora com 
caráter controlador e paternalista (YAZBEK, 2014, p.10). 

Yazbek (2019), coloca que a partir de 1970, é possível perceber um avanço organizacional dos 
movimentos sociais. E com isso podemos considerar que a implementação de políticas públicas 
sociais que contribuíram e contribuem com as mudanças da realidade da classe trabalhadora, 
foram possíveis principalmente por meio dos movimentos reivindicatórios que lutavam por 
melhores condições de trabalho, saúde e vida social. Robert Castel (2000) vai afirmar 

que é a partir do reconhecimento, do valor do trabalho e da organização da 
sociedade salarial que vai se constituir a moderna Seguridade Social, com 
garantias contra os principais riscos da existência como, por exemplo, a 
doença, a velhice sem pecúlio, acidentes e contingências (YAZBEK, 2014, p. 
79). 

 
1Iamamoto (p. 27, 1999) “ao categorizar a questão social refere-se às expressões das desigualdades provenientes da 
sociedade capitalista caracterizada da produção social coletiva, ou seja, tornando o trabalho mais ampliado 
socialmente, mas que é privatizada e pela contradição apropriada à riqueza socialmente produzida!”.   
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 Nesse sentido Carvalho (2018) também destaca que: 

Do ponto de vista da cidadania, o movimento operário significou um avanço 
inegável, sobretudo no que se refere aos direitos civis. O movimento lutava 
por direitos básicos, como o de organizar-se, de manifestar-se, de escolher o 
trabalho, de fazer greve. Os operários lutaram também por uma legislação 
trabalhista que regulasse o horário de trabalho, o descanso semanal, as férias, 
e por direitos sociais como seguro acidentes de trabalho e aposentadoria. 
(CARVALHO, 2018, p.65)  

Conforme Pereira (2011), que ao fazer uma leitura sobre o contexto de implementação das 
políticas sociais e as alterações no decorrer dos diferentes governos, descreve que desde o seu 
surgimento em um contexto industrial, o Estado coloca esta política como forma de atender as 
demandas da classe do proletariado, ou seja, a classe menos favorecida. E que tais mudanças se 
deram “(...) influenciada pelas mudanças econômicas e políticas no plano internacional (...)”. 
(PEREIRA, 2011, p. 135) 

Além disso, foram introduzidas modificações consideráveis que favoreciam a classe 
trabalhadora como a “(...) criação do Ministério do Trabalho, Industria e Comercio, da Carteira 
de Trabalho, do Ministério da Educação e Saúde e dos Institutos de Aposentadoria e Pensão(...)”. 
(PEREIRA,2011, p.131).  

Na história da sociedade brasileira, um marco relevante na política social de saúde, foi o 
movimento da Reforma Sanitária, a qual era tensionada por dois projetos2 que representam 
interesses antagônicos no campo da saúde, o projeto do capital, ou seja, o projeto privatista3, e 
o projeto dos trabalhadores, o dos setores progressistas. 

Esse processo, ao ser burocratizado, afasta a população e, conforme Bravo (1996), provoca uma 
despolitização. A disputa de interesses intensifica - se à medida que se trata de uma relação 
dialética e contraditória por meio de dois projetos que  
 

têm dois elementos em tensão: o reformador imprescindível para 

transformar instituições e processos, e o revolucionário, que é a questão 

sanitária, só superada com a mudança efetiva nas práticas e na qualidade de 

saúde da população. A construção democrática é a única via para se 

conseguir a Reforma Sanitária e a mobilização política, uma de suas 

 
2  O tensionamento entre o projeto do capital e dos setores progressistas da sociedade tem desenhado 

a política de saúde brasileira, pois existem resistências políticas ao primeiro projeto. Assim, embora 
paire a ameaça sobre o caráter público e universal do SUS, tem-se aglutinado setores progressistas da 
sociedade para sua defesa, nas seguintes instâncias de participação social: Conferências Nacionais, 
Estaduais e Municipais de Saúde, em especial no Conselho Nacional de Saúde (CORREIA, 2007, p. 34).  

3  No Brasil, o projeto da Reforma Sanitária começa a ser questionado no início dos anos 1990 e na 
segunda metade dessa década consolida-se o projeto de saúde articulado ao mercado ou privatista. 
Este último é pautado na política de ajuste, que tem como tendência a contenção dos gastos com a 
racionalização da oferta e a descentralização com isenção de responsabilidade do poder central. Ao 
Estado cabe garantir um mínimo aos que não podem pagar, ficando para o setor privado o atendimento 
aos cidadãos consumidores. Como principais características destacam-se: o caráter focalizado para 
atender às populações vulneráveis, a privatização dos serviços e o questionamento da universalidade 
do acesso (BRAVO, 2010, p. 13).    
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estratégias, sendo o desafio colocado para os setores progressistas de saúde 

(BRAVO, 1996, p. 84). 

De modo que, a atuação do Movimento Sanitário pautou-se em um caráter modernizador 
referente à política de saúde sem, entretanto, alterar a lógica da produção de serviços de saúde, 
tanto no interior da esfera governamental quanto no privado. Isso equivale a dizer que, até o 
momento, não foi capaz de contrapor ao projeto neoliberal um projeto alternativo em bases 
institucionais. Esse movimento coletivo e social que expressou 

embates dos sujeitos sócio-históricos no processo de implantação de seus 
projetos políticos, ou seja, busca a redemocratização da sociedade brasileira 
num sentido amplo, ao contemplar os direitos civis, a democratização do 
acesso a bens e serviços, e a formulação de políticas sociais pelo viés da 
saúde pública numa perspectiva de construção de uma sociedade ampla, 
política e social. Esse processo situa-se, pois, para além do provimento 
estatal das necessidades dos indivíduos; requer também o seu 
conhecimento e participação, pela concepção e planejamento das ações que 
os afetam ou que eles se destinam (FAVARO, 2009, p. 84).  

A Reforma Sanitária4 é adequada ao processo de construção democrática que corresponde às 
forças sociais que estão relacionadas à transformação e está inserida no processo de construção 
democrática na perspectiva de formular propostas contra-hegemônicas e organizar uma aliança 
entre as forças sociais comprometidas. O Movimento Sanitário foi capaz de contribuir para 
alcançar seus interesses; ele se organizou e 

   
   transformado em recomendações, serviu de base para a negociação dos 

defensores da Reforma Sanitária no Processo Constituinte e na elaboração 
da Carta Magna. No que tange ao modelo de proteção social, a Constituição 
Federal de 1988 é a mais progressista do país, onde a Saúde, conjuntamente 
com a Assistência Social e a Previdência Social, integra a seguridade social 
(BRAVO, 2007, p. 126).  

 

 Para Vasconcelos (2007, p. 154) a Reforma Sanitária foi 

um importante movimento que marcou a saúde no Brasil, [...] tem início na 

década de 1960, a partir de aliança entre intelectuais com atuação no campo 

da saúde e movimentos sociais comprometidos com a luta pela saúde como 

bem público e política pública. Movimento que teve a luta pela 

transformação das condições de saúde da população brasileira mediada pela 

luta pela transformação da sociedade. 

 Esse movimento surge no contexto da ditadura militar e é extensivo à luta pela 
redemocratização devido à proposta de reformulação no campo da saúde com atuação política 
defesa da universalização 

 
4 Segundo Teixeira (1989), é certo que todas as Reformas foram administrativas, à medida que 

implicaram alterações profundas aparelho institucional. Diferentemente do conceito tradicional de 
reformas administrativas, no qual o eixo da mudança está dado ao nível dos próprios processos 
administrativos, no caso da Reforma Sanitária o núcleo aglutinador foi o deslocamento ao nível do 
poder público. 
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(...) das políticas sociais e a garantia dos direitos sociais. Nessa direção, 
ressalta-se a concepção ampliada de saúde, considerada como melhores 
condições de vida e de trabalho, ou seja, com ênfase nos determinantes 
sociais; a nova organização do sistema de saúde por meio da construção do 
SUS, em consonância com os princípios da intersetorialidade, integralidade, 
descentralização, universalização, participação social (...) (CFESS, 2015, p. 

17). 

A Conferência, realizada em março do ano 1986 em Brasília-DF, lançou bases para a Reforma 
Sanitária e propôs a formulação da Constituição Federal de 1988 e a criação de um Sistema 
Único de Saúde. Assim,  

a VIII Conferência, numa articulação bem diversa das anteriores, contou com 

a participação de cerca de 4.500 pessoas, dentre as quais mil delegados. 

Representou, inegavelmente, um marco, pois introduziu no cenário da 

discussão da saúde a sociedade. Os debates saíram dos seus fóruns 

específicos e assumiram outra dimensão com a participação de entidades 

representativas da população. A questão da saúde ultrapassou a análise 

setorial, referindo-se à sociedade como um todo, propondo-se não somente 

o Sistema Único, mas a Reforma Sanitária (BRAVO, 2000, p. 109).  

Contudo, os direitos dos trabalhadores são conquistas sociais que imprimem, por meio dos  
movimentos sociais organizados, a participação social que assegure o acesso dos trabalhadores 
aos bens e serviços socialmente produzidos. Desta forma, a relação e o vínculo entre os 
princípios, valores e ações  

 
necessárias para sua realização dependem da real compreensão das 
dimensões e significado do projeto ético-político; da disposição teórica e 
ideológica de assumi-lo; da identificação das condições objetivas e subjetivas 
predominemtes em cada contexto histórico; e da construção de alianças 
estratégicas com outros profissionais, usuários e trabalhadores que tem como 
projeto uma sociedade justa, fraterna, igualitária e capaz de autodeterminar 
seu futuro. Só assim a seguridade social pode vir a  se  constituir  em  amplo  
sistema  de  direitos,  com  vistas  à sua universalização e via de  construção  de  
uma  sociedade  redicalmente  democrática (BOSCHETTI, 2007, p. 35) 

 A Constituição Federal (BRASIL, 1988) imprime uma nova lógica de organização das políticas 
públicas no Brasil, em especial da saúde, com garantia de conceitos e princípios fundamentais 
para o exercício da emancipação e desenvolvimento social. Foi prevista uma articulação da 
saúde com as demais políticas da seguridade social. 

Com a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988, houve-se um avanço em relação 
a construção da cidadania com a inclusão da Seguridade Social estabelecida como direito 
norteada pelas políticas de Saúde, Assistência Social e a Previdência Social. Assim, o acesso a 
direitos se estenderam para além do mundo trabalhista, se refletindo também no processo de 
envelhecimento e nas relações sociais.  

Nesse sentido “(...) a Seguridade brasileira emerge como um sistema de cobertura de diferentes 
contingências sociais que podem alcançar a população em seu ciclo de vida, sua trajetória 
laboral e em situações de renda insuficiente”. (YASBEK, 2014, p.89) 
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Em 1993 foi promulgada a Lei Orgânica de Assistência Social 5que prevê como direito o acesso 
dos cidadãos a assistência social, como forma de atender os direitos básicos essenciais 

 Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que prevê os mínimos socais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. (BRASIL, 
2012, p. 7) 

Contudo, ainda era necessário a implementação de políticas públicas sociais para a garantia dos 
direitos6 básicos essenciais destinados à população idosa. Pois discutir a promoção da saúde no 
envelhecimento possui uma complexibilidade, já que ainda existem fragmentações entre as 
redes de atenção.  

Considerando a realidade brasileira como referência para a análise desta 
questão, verificamos que as dificuldades que cercam o processo do 
envelhecimento se apresentam como expressões da questão social num 
contexto de modernização do Estado e da economia, revelando cisões futuras 
do modelo de desenvolvimento capitalista, que aprofunda desigualdades e 
concentram privilégios. Nessa perspectiva, o envelhecimento populacional, é 
encarrado enquanto problema social, e não como conquista da civilização 
humana. A compreensão da longevidade como conquista da humanidade 
requer um redirecionamento das ações do estado destinadas ao segmento 
social do idoso e a todas as gerações. (SILVA, p.218-219)  

Nesse sentido, vale a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que teve sua primeira edição 
no ano de 2006, visa a melhoria e ampliação das condições na rede de atenção básica, vinculados 
aos parâmetros do Sistema Único de Saúde (SUS) e em articulação junto às equipes de Estratégia 
de Saúde da Família (ESF). 

Mas antes da implementação da PNAB, em 1994 foi instituída a Política Nacional do Idoso Lei nº 
8.842, tem como principal objetivo “(...) assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições 
para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.” Como também 
a priorização nas redes de atendimento.  

Outro avanço importante foi a criação do Estatuto do Idoso, Lei nº10.741 sancionado em 1º de 
outubro de 2003, que possui como finalidade a garantia de direitos essenciais a população idosa, 
que são consideradas pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Ele dispõe “Art. 8. O 
envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos 
desta Lei e da legislação vigente”. (BRASIL, 2003, p.14) 

Em seu Capítulo IV Do Direito à Vida o Estatuto do Idoso dispõe: 

 
5Em meados dos anos 80, do século XX, no âmbito dos processos de redemocratização brasileira, deflagra-
se a “Saga da Assistência Social” para afirmar-se como Política Pública, efetivando uma revolução de 
valores, sentidos, significados e práticas. Um movimento nacional do campo do Serviço Social, com forte 
expressão nas universidades, assume a luta coletiva por afirmar a Assistência Social como dever do Estado 
e direito do cidadão. (Carvalho, Silveira, 2011, p. 15, Apud, Brasil). 
6A identificação das políticas públicas com os direitos sociais decorre do fato de esses direitos terem como 
perspectiva a equidade, a justiça social, e permitem à sociedade exigir atitudes positivas, ativas do Estado 
para transformar esses valores em realidade. (Pereira, 2009, p.102, Apud, Boschetti, Behring, Santos, 
Mioto) 
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Art.15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 
Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para prevenção, 
promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às 
doenças que afetam preferencialmente os idosos. (BRASIL, 2017, p. 17) 

O Ministério da Saúde para fazer o acompanhamento das condições de saúde e bem-estar criou 
além dos programas de saúde da família, por exemplo, a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, 
que se trata de: 

(...) um instrumento valioso que auxiliará na identificação das pessoas idosas 
frágeis ou em risco de fragilização. Para os profissionais de saúde, possibilita 
o planejamento, organização das ações e um melhor acompanhamento do 
estado de saúde dessa população. Para as pessoas idosas é um instrumento 
de cidadania, onde terá em mãos informações relevantes para o melhor 

acompanhamento de sua saúde. (BRASIL, 2006, p.10) 

Como também os Cadernos de Atenção Básica, que discutem diferentes temáticas no âmbito da 
saúde, se constituindo de ferramentas importantes para compreensão, agir profissional e 
estratégias que podem ser adotadas pelas equipes. 

Participação e relação social do Idoso 

O convívio social é um fator indispensável na vida da pessoa idosa, que contribuem na 
construção e fortalecimento social das relações familiares e comunitária. Essa discussão possui 
relevância já, que em análise realizada a partir da observação e discussão das atividades 
desenvolvidas pelo Núcleo de Apoio a Saúde da Família na cidade de Goiás nota-se a 
participação efetiva e elevada de pessoas acima dos 60 anos. 

Não se trata de um aspecto que contribui apenas com a condição física, mas também com a 
saúde mental e com a comunicação. Pois eles utilizam desses espaços para o compartilhamento 
e aquisição de conhecimentos, construção de novas amizades, e como forma de lazer.  

A Constituição Federal no Capítulo II da Seguridade Social Seção I em seu Art.196 dispõe que o 
direito da saúde é para todos, e que o Estado é o responsável por garantir a sua efetivação por 
meio das políticas sociais e também ao acesso igualitário e universal.  

Mas, a participação social é uma afirmação do idoso nos espaços em que se discutem os direitos 
institucionais estabelecidos, para que tenham uma aproximação e apreensão dos 
enfrentamentos para a efetivação destes e quais estratégias podem ser adotadas. Um desses 
espaços que podemos citar são as Conferências Regionais dos Direitos da Pessoa Idosa, como 
forma de fortalecimento da participação. 

Pois a vida social deve se estender para além das atividades destinados apenas aos grupos da 
terceira idade, é necessário a construção de uma boa relação familiar e o envolvimento em 
grupos da sua comunidade como programas de acesso a saúde, cultura, esporte, lazer, educação 
e informação. O Estatuto do Idoso dispõe: 

Art. 3. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 
vida, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, 
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à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e a convivência familiar e 
comunitária (BRASIL, 2017, p.11-12). 

Por isso, ainda faz-se necessário a discussão de quais estratégias podem ser adotadas para que 
se haja um engajamento maior tanto familiar como comunitário e o fortalecimento dessas 
relações. 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF): Possibilidade de acesso aos direitos sociais 

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), foram criados no ano de 2008 pela Portaria Nº 
154, formado por equipe multidisciplinar que possui como objetivo ampliar e aperfeiçoar os 
atendimentos junto as equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e outras modalidades 
que compõem a rede de atenção básica. Se constituem em equipamentos municipais instituídos 
a partir de 2004 pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 

No Município de Goiás a implementação do NASF iniciou-se em dezembro de 2013, por meio da 
pactuação do Município com o programa do Ministério da Saúde. Caracterizando-se como NASF 
1 Vila Boa, com equipe multiprofissional formada por Assistente Social, Fonoaudióloga, 
Fisioterapeuta, Nutricionista, Educador Físico e Motorista. E contando com um total de nove 
equipes de Estratégia de Saúde da Família vinculadas, no qual cinco delas são localizadas na área 
urbana e quatro na área rural.  

O trabalho da equipe é desenvolvido por meio de ações/atividades de prevenção e promoção 
da saúde, que são norteados por eixos de atuação sendo alguns deles: Saúde do Idoso, Saúde 
da Mulher, Saúde da Criança e Adolescente, Saúde do Homem e Saúde Mental. Que podem ser 
discutidos junto à comunidade, palestras educativas em diferentes espaços com temáticas 
importantes como direito alimentação saudável e a importância da prática de exercícios físicos, 
grupos de emagrecimento dentre outras.  

Nesse sentido há uma construção coletiva com diferentes setores de atuação e atendimento à 
população, e por isso: 

O Nasf pode ser parceiro estratégico das equipes de Saúde da 
Família/Atenção Básica no desenvolvimento de articulação intersetorial, pois 
seus profissionais tendem a se relacionar com um número expressivo de 
casos em certo campo de atuação e a conhecer melhor a rede nesse campo. 
Desse modo, podem apoiar de modo decisivo as equipes de referência na 
construção de pontos de articulação. Destacam-se, nesse sentido, instâncias 
e serviços territoriais formais, como Centros de referência de Assistência 
Social (Cras) e os Conselhos Tutelares, bem como articulação com as redes de 
apoio social informais. (BRASIL, 2014, p.94) 

Tal articulação é importante para que os encaminhamentos necessários sejam realizados de 
forma adequada, para contribuir com a redução da fragmentação.  

Se bem que o NASF não é porta de entrada do sistema, os encaminhamentos das demandas são 
enviados para a Secretária Municipal de Saúde do município, que entra em contato com a equipe 
de Estratégia de Saúde da Família responsável pela abrangência de determinado território. A 
ESF e o NASF discutem quais possibilidades de ações desenvolvidas pelas políticas sociais. 
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As políticas sociais são conquistas, expressão de uma luta em defesa dos direitos sociais na 
condição do atendimento às necessidades básicas. Elas se constituem uma trincheira de 
resistência no campo das relações da produção e reprodução, pois são mecanismos de defesa 
e proteção das condições de vida dos trabalhadores. De acordo com Silva (2004, p. 23), a 
institucionalidade do  

Estado burguês e também das políticas sociais está vinculada à reprodução 
ampliada do capital, ou seja, ainda que atendidas algumas reivindicações dos 
trabalhadores, a sua lógica fundamental é contribuir para o controle da 
tendência de queda dos lucros e garantir o consumo.  

Deste modo, respondem às expressões multifacetadas da questão social, cujo fundamento se 
encontra nas relações de exploração do capital sobre o trabalho. A fim de construir uma 
articulação com a Intersetorialidada reflexivo é crítica. 

Intersetorialidade e reflexões criticas 

Compreender a intersetorialidade no âmbito das políticas públicas é bastante complexo7, pois 
apesar de autores discutirem as contribuições nos procedimentos de atendimento, ainda há 
grandes desafios para o seu funcionamento. Por isso, a discussão da intersetorialidade no 
contexto das relações sociais e no processo de envelhecimento, é necessário apreendermos o 
conceito. 

De acordo com Wanderley, Martinelli e Paz (2020), a intersetorialidade se trata de articulação 
entre diferentes setores como mecanismo de gestão e estratégia de ações a serem 
desenvolvidas na rede de serviços, como forma de responder as demandas da questão social, 
ou seja, um fluxo de comunicação entre os diferentes setores e das políticas sociais. Mas 
também “(...) é preciso esclarecer que a intersetorialidade não pode ser vista como iniciativa 
individual de profissionais ou equipes (...)”. (Wanderley, Martinelli, Paz, 2020, p. 9) 

Porém a intersetorialidade no âmbito da política social pública, apoia-se no reconhecimento de 
que a relação entre “áreas” desse artifício que implica mudanças substanciais na sua gestão e 
impactos, bem como ampliação da democracia e da cidadania na garantia dos direitos sociais, 
políticos, econômicos, históricos e culturais. Assim, como a articulação e integração das 
instâncias públicas governamentais e da sociedade civil, na defesa da proteção integral e 
prioridade absoluta na proteção integral, prioridade absoluta e do interesse superior. 

São ações que devem ser desenvolvidas por diferentes políticas, superando de certa forma as 
divergências8 existentes, para que haja a possibilidade de alcançar objetivos comuns de 
efetivação, ampliação e melhoria dos direitos e dos procedimentos de atendimento nas redes 
de atenção nos diferentes espaços. “A ruptura com formas fragmentadas e setorializadas, desde 
que assumidas pelos gestores e executores, tem o poder de promover, criar e editar ações 

 
7Para Andrade (2006), o desafio e a complexidade de operacionalização da intersetorialidade estão na 
superação do modelo hegemônico, durante todo o Século XX, na constituição do Estado. (ANDRADE, 
2006, p. 281), o que dá à intersetorialidade a condição de superar uma construção secular. E, com essa 
tarefa, ela passa a ser problematizada com ênfase somente na década de 1980, mais precisamente em 
1986 na I Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada no Canadá. (BELLINI, FALER, 2014, 
p. 27) 
8Nesse enfrentamento da construção da intersetorialidade encontra-se, ainda, o desafio das disputas 
entre as categorias profissionais (...). (BELLINI, FALER, 2014, p. 31) 
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concretas na direção da intersetorialidade”. (BELLINI, JESUS, SCHERER, FERREIRA, FALER, 2014, 
p.14) 

Todavia no âmbito da saúde, bem como com o processo de envelhecimento por meio de ações 
conjuntas de diferentes espaços que compactuam de resultados diretamente ligados a 
promoção da saúde Oliveira, Ramos, Panhoca e Alves (2014) destacam que: 

 
A área da saúde possui um bom exemplo de intersetorialidade, pois existe 
uma preocupação com a questão do envelhecimento ativo dessa população. 
Ações como palestras, práticas de atividades físicas, são exemplos de ações 
intersetoriais. Uma atividade de lazer desenvolvida por uma Secretaria de 
Lazer ou Cultura tem resultados nas ações de saúde desenvolvidas pela 
Secretaria da Saúde (p.99). 

Conforme disposto no Caderno de Atenção Básica Nº39 (2014): 

A atuação intersetorial é uma das diretrizes de trabalho utilizadas em muitas 
situações na Atenção Básica. É entendida como articulação de ações que 
envolvam vários setores, reconhecendo que a produção da saúde tem relação 
com outras políticas como: educação, segurança, cultura, habitação, 
assistência social, transportes, lazer, esportes etc. É necessária para o 
desenvolvimento de ações com foco na promoção e na prevenção à saúde, 
na busca da integralidade da atenção ao usuário. (BRASIL, 2014, p.94) 

As ações intersetoriais visam em seu processo o desenvolvimento do trabalho coletivo e 
articulado entre diferentes políticas públicas, na busca de novas estratégias capazes de 
promover respostas/ações satisfatórias aos problemas cotidianos emergentes à questão social, 
dentro das limitações e formas de trabalho de cada setor/equipe. Contudo sabemos que 
intersetorialidade é tendente a articulação com a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade, apesar de serem termos parecidos, possuem as suas diversidades e que é 
importante na troca de saberes, mesmo sendo cada uma com a sua especificidade para explicar 
a realidade que é complexa.   

Considerações preliminares  
 

Este estudo representou um desafio no sentido de analisar a intersetorialidade no âmbito das 
políticas públicas: relações sociais e o processo de envelhecimento. No entanto, a política e a 
luta de classes são elementos internos à lei do valor e à compreensão da questão social. Se sua 
base material é a produção e o consumo de mercadorias, o trabalho enquanto atividade humana 
é repleto de subjetividade, identidade, costumes e vida. 
 
A vida cotidiana que permeia pela desigualdade na concentração de renda inclui-se nesse 
processo, uma vez que saúde é resultante de diversos determinantes – alimentação, habitação, 
educação, arte, transporte, cultura e lazer – e isso significa acesso a bens e serviços que devem 
ser garantidos por meio das políticas sociais. 
 
O estudo iniciado ainda exige desvelar esse objeto no trabalho de conclusão de curso na Cidade 
de Goiás. Por exigir invocar de forma contundente a sociedade idosa vilaboense rumo à 
mobilização e pleiteio dos direitos legalmente instituídos, legítimos e conquistados, por meio de 
uma agenda coletiva, no sentido de contribuir com o exercício da cidadania para além dos 
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direitos civis e políticos.  Desse modo, a ampliação do acesso e permanência do atendimento à 
população idosa no NASF.  
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RESUMO 

A ideia de revolução das prisões e apresentação de alternativas às arcaicas – ou talvez quase 
inexistentes – políticas públicas relativas ao cárcere, datam de muitos anos, mas, pouco se realizou na 
prática. Contudo, com a crescente população da massa carcerária no Brasil, levou aos órgãos como 
Ministério Público, Tribunal de Justiça, Pastoral Carcerária e tantas outras instituições científicas e 
acadêmicas a introduzirem e desenvolverem a discussão acerca do método APAC como solução à crise 
do sistema carcerário, o qual, possui amplo debate acerca de sua efetividade diante da realidade 
existente no Brasil. O problema de pesquisa embasa-se, então, no seguinte questionamento: Como 
funciona o Método APAC no Brasil e suas diretrizes a fim de ser parte importante na execução da pena 
e de políticas públicas, em busca de revolucionar o inepto e nocivo sistema carcerário brasileiro? E 
quais são as relações epistemológicas em relação aos ideais criminológicos como o Direito Penal do 
Inimigo frente ao tratamento oferecido pelo método APAC? Logo, a hipótese se concentrar em 
demonstrar como ainda existem aspectos punitivistas-extremistas que refletem no sistema carcerário 
e o contraponto em que o Método APAC se incide nessa realidade, além de ser uma forma de 
enfrentamento dos altos índices de reincidência. 

Palavras-chave: Método APAC. Reinserção Social. Sistema Carcerário. Criminologia. 

1. INTRODUÇÃO 

A ideia de revolução das prisões e a apresentação de alternativas às arcaicas – ou talvez quase 
inexistentes – políticas públicas relativas ao cárcere datam de muitos anos, mas, pouco se falou se 
realizou na prática. Contudo, com a crescente população da massa carcerária no Brasil, levou aos 
órgãos como Ministério Público, Tribunal de Justiça, Pastoral Carcerária e tantas outras instituições 
científicas e acadêmicas a introduzirem a discussão acerca do método APAC como solução à crise do 
sistema carcerário, o qual, possui amplo debate acerca de sua efetividade diante dos modelos 
existentes no Brasil.  

Desta forma, o tema delimita-se na exposição das políticas públicas relacionadas à reinserção social de 
delinquentes por meio do método APAC, sendo imprescindível a análise histórica de suas origens no 
Estado de São Paulo e de Minas Gerais, centros-modelo de implantação do método no sistema 
prisional, apresentando seus procedimentos, projetos, resultados e de modo que possa expor o 
método APAC ao debate público como um meio funcional e efetivo, tanto na busca por humanização 
do cárcere, quanto o auxílio na reinserção social e reabilitação do egresso.  

O problema de pesquisa embasa-se, então, diante de tantas discussões acerca de meios e métodos 
realmente eficazes para a solução da caótica situação do sistema prisional, denunciado pela mídia, 
pela comunidade científica e pelo ordenamento jurídico como um todo e, consequentemente, em 
busca de evitar a continuidade do comportamento delinquente enquanto egresso do sistema, com 
enfoque primordial na diminuição ou erradicação completa da reincidência, buscamos encontrar a 
resposta para as seguintes problemáticas: Como o método APAC é capaz de ser um meio efetivo para 
a reconstrução do comportamento social e psíquico do condenado, possibilitando que a reinserção 
social seja eficaz e satisfatória? Como funciona o método APAC e suas diretrizes a fim de ser parte 
importante na execução da pena, em busca de revolucionar o inepto e nocivo sistema carcerário 
brasileiro? E por fim, como as análises criminológicas poderiam auxiliar para entendermos a 
aplicabilidade e o funcionamento do método APAC em face do sistema prisional comum? 

O objetivo se dá em demonstrar e comprovar o amplo benefício psicossocial para os condenados que 
se encontram inseridos no programa e como é possível uma reconstrução de sentidos do indivíduo em 
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cárcere, ao ser possibilitado a assistência para a melhoria da personalidade do condenado, na sua 
forma de pensar e agir ao participar de um método humanitário de reclusão, ocasionando a 
reabilitação, diminuição da reincidência e a possibilidade de abandonar o comportamento delinquente 
e a reinserção no mercado de trabalho e no seio social de forma pacífica. 

As hipóteses da pesquisa e seu enfoque metodológico se dão conforme a análise histórica e jurídica 
frente aos objetivos apresentados pelo método APAC e toda sua estrutura, além da investigação 
teórica em relação aos sistemas prisionais que possuem o método diante dos relatos técnicos 
produzidos e assim, considerar este método como uma alternativa efetiva para que o sistema prisional 
brasileiro, no objetivo de se desvencilhar das violações de direitos humanos e de práticas abusivas que 
não condizem com o ordenamento jurídico democrático determinado pela Constituição Federal (CF) e 
que fomentam ainda mais a continuidade da conduta criminosa dentro e fora do cárcere. 

Envolvidos por estes entendimentos, o primeiro capítulo se refere ao estudo histórico da APAC e suas 
características enquanto sociedade espiritual e sua evolução como entidade que se fez autoridade 
dentro do sistema carcerário, apresentando sua criação e essência. No segundo capítulo, trazemos o 
conjunto de princípios e objetivos norteadores, além da análise em relação a Lei de Execução Penal 
(LEP) e a Constituição Federal. No terceiro capítulo, abrimos uma discussão específica acerca de duas 
teorias – O Panóptico e o Direito Penal do Inimigo – o qual se apresentam em uma nobre literatura 
criminológica, compondo um sistema comparativo em relação ao sistema prisional, o método APAC, 
as diferenças e as relações entre si. 

A metodologia empregada para a construção deste artigo foi a partir de pesquisa teórica-bibliográfica, 
realizando a revisão da literatura em artigos científicos publicados em diversas revistas brasileiras e de 
instituições de ensino superior, bem como, relatórios técnicos emitidos por entidades científicas e 
órgãos estatais. Tais obras datam entre 2015 a 2020 e, da mesma forma, também foram utilizadas 
obras clássicas do direito, criminologia e psicologia, analisando-as no campo conceitual. 

2. OS ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO MÉTODO APAC: A SOLUÇÃO PARA AS MAZELAS 
CARCERÁRIAS 

Em pleno século 21, o sistema prisional brasileiro ainda não conseguiu resolver a problemática da 
superlotação, bem como o descumprimento de direitos inerentes a dignidade da pessoa humana 
previsto na Constituição Federal e os direitos do preso previstos na Lei de Execução Penal. Desta forma, 
ainda há uma luta incessante contra os conflitos entre facções dentro dos presídios, supressão de 
alimentação adequada, ausência de produtos básicos de higiene pessoal e do próprio local, assim 
como, a ausência de assistência médica, social, educacional e jurídica1.  

Assim, a ideia de aprisionamento como forma de corrigir e reintegrar o preso na sociedade, torna-se 
falha quando ainda é possível vivenciar um suplício velado. Bentham (2002, p. 80) expõe algumas 
penas acessórias que acompanham os presos em situação de cárcere: 

1º sujeição a um regime de alimento desagradável; 2º falta dos meios convenientes 
para o descanso da noite: uma cama dura, ou de palha, ou sobre a terra nua; donde 
nasce um incômodo universal, muitas vezes doenças agudas, se é que o preso não 

 
1 Todas essas problemáticas são apresentadas diariamente na mídia e na produção científica acadêmica e principalmente, 
nos tribunais superiores, e, neste diapasão, ver Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 347 que retrata as 
violações de direitos humanos dos presos, requerendo a existência do Estado de Coisas Inconstitucional no âmbito carcerário 
e diversas outras medidas para diminuir a violação massiva desses direitos, ainda em curso de julgamento no Supremo 
Tribunal Federal. 
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vem a morrer. 3º falta de luz; ou porque não vê o sol de dia, ou porque lha não 
consentem de noite. 4º estar excluído da sociedade cuja pena é muito custosa de 
levar, quando o preso está proibido, até de ver em certos dias os seus amigos, seus 
parentes, sua mulher, seus filhos. 5º obrigação de estar de mistura com presos de 
todas as classes. 6º não se pode corresponder com as pessoas de fora: severidade 
inútil por via de regra, pois que tudo quanto escreve está sujeito a inspeção; e que 
só pode ser desculpável, quando muito nos casos de traição ou rebelião. 7º 
ociosidade obrigada, por lhe negarem todos os meios de espalhar a sua mágoa, como 
pincéis a um pintor, instrumentos do seu ofício a um relojoeiro, livros, etc. 

Essas mazelas ainda são vivenciadas no sistema prisional comum, logo, o método APAC aqui 
apresentado como política pública ideal para a mudança na estrutura carcerária e como um método 
de execução da pena privativa de liberdade nos regimes fechado e semiaberto, sendo revolucionário 
no sentido de amenizar tanto as violações de direitos dos presos quanto auxiliar na segurança pública 
e encolhimento da incidência das facções nos presídios. Desta forma, é necessário que entenda como 
funciona o método APAC e suas particularidades que o tornam como uma alternativa eficaz.  

O método traz os próprios recuperandos encarregados do preparo da comida, da limpeza, da 
administração, do funcionamento das oficinas de trabalho, segurança, bem como, por toda a dinâmica 
de distribuição das funções. Com isso, a convivência entre os presos torna-se mais pacífica e agradável, 
favorecendo um controle natural entre todos, sem precisar de agentes carcerários e da imposição de 
força física e armas (FONSECA / RUAS, 2016). Ferreira e Ottoboni (2016, p. 20) asseveram que o 
método APAC se caracteriza:  

[...] pelo estabelecimento de uma disciplina rígida, baseada no respeito, na ordem, 
no trabalho e no envolvimento da família do recuperando. Uma das principais 
diferenças entre a APAC e o sistema prisional comum é que, na APAC, os próprios 
presos – denominados recuperandos – são corresponsáveis por sua recuperação. 

Em continuidade, Ferreira e Ottoboni (2016, pp. 20-21,) apresentam os 12 elementos fundamentais 
do método APAC, sendo eles: 

1. Participação da comunidade; 2. O recuperando ajudando o recuperando; 3. 
Trabalho; 4. Espiritualidade e a importância de se fazer a experiência com Deus; 5. 
Assistência jurídica; 6. Assistência a saúde; 7. Valorização humana- base do método 
APAC; 8. A família do recuperando e da vítima; 9. O voluntário e o curso para sua 
formação; 10. Centro de reintegração social- CRS; 11. Mérito; 12. A jornada de 
libertação com Cristo. 

Esses elementos fundamentais com características principiológicas, determinam toda a essência que 
o método APAC busca, traçando um paralelo harmônico entre a participação da comunidade, o auxílio 
mútuo e genuíno entre recuperandos, a estrutura laboral e a espiritualidade como alicerces principais. 
E, ao mesmo tempo, cumprindo as assistências jurídica, saúde, social e educacional como determinado 
na LEP e, por fim, a religiosidade como o caminho para a reabilitação social.  

A participação da comunidade se dá através de audiências públicas de lideranças civis, políticas 
religiosas e vários grupos da sociedade, onde os interessados são convidados a conhecerem e se 
informar a respeito da unidade APAC, para que possam contribuir efetivamente com o 
restabelecimento dos recuperandos, seja através de parcerias com empresas, adesão de voluntários, 
oportunidades empregatícias, contribuições financeiras ou de materiais para trabalho e educação 
(FERREIRA / OTTOBONI, 2016). 
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Desse modo, o contato é importante para aproximar sociedade e o recuperando, já que o objetivo 
primordial será o retorno do recuperando ao convívio social. A colaboração mútua entre os 
recuperandos é o próximo elemento fundamental, dado que, todo recuperando tem um papel 
importante na sua recuperação e na dos demais (FERREIRA / OTTOBONI, 2016). Carnelutti (2007, p. 
30) expõe como a personalidade encarcerada necessita de apoio sentimental e fraternal, exatamente 
pela situação em que se encontra: “O encarcerado, as pessoas não sabem e menos ainda ele próprio 
o sabe, é faminto e sedento de amor. A necessidade da amizade provém da sua desolação. Quanto 
maior é a desolação, maior a necessidade de profunda e fecunda amizade”. 

O terceiro elemento fundamental da APAC é um dos mais evidenciados pelos recuperandos e, em 
contrapartida, é um dos mais questionados pelos presos do sistema prisional comum, qual seja, o 
trabalho. O trabalho é capaz de dignificar o homem, sendo um direito do preso estabelecido pelo artigo 
28, da LEP, mesmo incluso no sistema prisional comum, in verbis: “O trabalho do condenado, como 
dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”. Os recuperandos 
exercem um ofício que desempenhavam antes da prisão ou descobrem uma nova função e, ao mesmo 
tempo, conseguem “despertar a autoestima, as potencialidades, o senso de estética e a criatividade” 
(FERREIRA / OTTOBONI, 2016, p. 72). 

O quarto elemento fundamental abrange a espiritualidade, retratando o amor à Deus e a prática da 
religião; retrata a importância desta relação para quem está em situação de abandono e 
miserabilidade durante o cumprimento de pena. Carnelutti, (2007, p. 70) faz alusão como “mortos-
vivos” e aos enfermos de espírito que já não se reconhecem mais como pessoas após a condenação e 
o aprisionamento, vejamos: 

Sob um certo aspecto, pode-se assemelhar a penitenciária a um cemitério, mas se 
esquece de que o condenado é um sepultado vivo [...] A penitenciária é, 
verdadeiramente, um hospital, cheio de enfermos de espírito, ao invés que do corpo, 
e, alguma vez, também do corpo; mas que singular hospital. No hospital, a priori, o 
médico, quando percebe que a diagnose está errada, corrige-a e retifica a terapia. 
Na penitenciária, ao contrário, é proibido assim fazer. 

Assim, a equipe de evangelização cristã utiliza uma abordagem atenciosa para expressar o amor divino 
e perpassa um sentimento de que todos são importantes perante à Deus (FERREIRA / OTTOBONI, 
2016). Logo, faz-se necessário que os recuperandos tenham uma assistência religiosa para propor um 
momento de reflexão acerca de suas condutas, analisando de forma individual o seu comportamento 
perante Deus e a sociedade, principalmente porque, em seu início, a APAC foi criada como uma 
comunidade essencialmente religiosa e de forma missionária evoluiu para apresentar aos 
encarcerados uma nova forma de cumprimento de pena, aliando os direitos constitucionais à fé, 
importantes para a reabilitação social em sua completude. 

Sobre a assistência jurídica ofertada pela APAC, esta visa acompanhar o recuperando juridicamente 
durante os atos processuais e durante a execução da pena, determinando o seguimento processual 
dos direitos referentes à execução da pena, principalmente a progressão de regime e a preparação 
para a volta ao seio da sociedade (FERREIRA / OTTOBONI, 2016).  

É importante ressaltar que essa assistência jurídica é realizada de forma gratuita uma vez que, por 
estarem encarcerados, a maioria dos presos não possuem condições de manter o defensor no período 
de execução da pena. Essa orientação procura contribuir na diminuição dos índices de reincidência e 
superlotação no sistema prisional, já que alega-se que cerca de 95% dos presos não conseguem arcar 
com os honorários de advogados particulares (FERREIRA / OTTOBONI, 2016). Além disso, o método 
APAC acredita que muito mais que apenas dar à liberdade ao preso, é necessário que haja a devida 
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reinserção social aliada a assistência jurídica, como todos os elementos fundamentais estão 
intimamente alinhados, como explica Ferreira e Ottoboni (2016, p. 73): 

Ao saírem despreparados para o convívio social, rapidamente a grande 
maioria desses beneficiados voltam a delinquir e retornam para as prisões. 
Desta maneira, assim como os demais elementos fundamentais do método, 
a assistência jurídica deve fazer parte de um contexto maior, e, no caso 
específico do Método APAC, ela deve ser considerada a espinha dorsal da 
metodologia, visto que a privação da liberdade contraria  in totum a natureza 
humana, que foi criada para ser livre. (grifo do autor). 

Ademais, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 347, apresentou 
inúmeras violações, dentre elas, a supressão do cumprimento do artigo 5º, LXXIV da Constituição 
Federal, onde “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos” (BRASIL, 1988). A referida ação expõe a precária assistência jurídica em 
relação aos direitos dos presos, como exposto (BRASIL, 2015, p. 10): 

Verifica-se a manutenção de elevado número de presos para além do tempo de pena 
fixado, evidencia a inadequada assistência judiciária [...] é certo que o judiciário e a 
Defensoria Pública contam com números insuficientes de Varas de Execuções Penais, 
implicando o encarceramento acima o que determinado judicialmente. A violação 
aos direitos fundamentais processuais dos presos agrava ainda mais o problema da 
superlotação carcerária. 

A assistência à saúde abrange o cuidado médico propriamente dito, como consultas com médicos, 
enfermeiros, psicólogos, dentistas e uma equipe adequada. Para o método APAC, a assistência à saúde 
também é uma forma de afeto, de atenção direcionada a pessoa e não a um condenado. A falta de 
assistência a saúde dos presos e presas do sistema prisional comum também foram abordados nas 
discussões da ADPF nº 347 (BRASIL, 2015, p. 05), onde foi possível verificar a efetivação da “cultura do 
encarceramento” e a falta acompanhamento médico, in verbis: 

A maior parte desses detentos está sujeita às seguintes condições: superlotação dos 
presídios, torturas, homicídios, violência sexual, celas imundas e insalubres, 
proliferação de doenças infectocontagiosas, comida imprestável, falta de água 
potável, de produtos higiênicos básicos, de acesso à assistência judiciária, à 
educação, à saúde e a trabalho, bem como amplo domínio dos cárceres por 
organizações criminosas, insuficiência do controle quanto ao cumprimento das 
penas, discriminação social, racial de gênero e de orientação sexual. 

Essa realidade é agravada nos casos de presidiária-mãe, já que, tem consigo uma vida que depende 
integralmente de si e que encontra-se em condições desumanas (BRASIL, 2015, p. 06).  

Ressalta o sofrimento das mulheres encarceradas ante a ausência de  
estabelecimento próprio e adequado, não havendo berçários, locais destinados à 
gestante e à parturiente ou creches para abrigar crianças maiores de seis meses e 
menores de sete anos. Afirma a falta de cuidados com a saúde das gestantes presas 
– não sendo assegurado acompanhamento médico, no pré-natal e no pós-parto, ou 
ao recém nascido –, bem como a carência de ginecologistas e de fornecimento 
regular de absorventes íntimos e de outros materiais de higiene. 

Novamente, tem-se a violação aos direitos e garantias fundamentais, uma vez que no artigo 5º, XLIX, 
da CF “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”; e no inciso L, “às presidiárias 
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serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de 
amamentação” (BRASIL, 1988). O método APAC vem exatamente para retirar essa realidade do 
sistema prisional comum e disposto a concretizar os direitos assegurados pelo ordenamento jurídico, 
apresentando uma estrutura adequada aos preceitos constitucionais e aos cuidados com a saúde física, 
emocional e espiritual (FERREIRA / OTTOBONI, 2016). 

O método APAC inclina-se a cuidar e a preparar a família do recuperando durante e depois do 
cumprimento de pena, de modo que a reinserção social possa ser satisfatória e alcance resultados 
mais humanos com o contato com os seus familiares. Cumpre salientar que a família da vítima também 
é englobada neste elemento pois, como já enfatizado, o método procura amparar, na medida do 
possível, o máximo de pessoas envolvidas com o recuperando. 

Da mesma forma, os familiares dos presos também sofrem com a distância, com a desassistência, com 
o preconceito e com as barreiras impostas muitas vezes através de revistas íntimas, trato ríspido por 
parte de agentes, longos caminhos até os presídios que problematizam o contato com o preso, 
causando um comportamento depressivo ou agressivo, sendo fático que o contato com a família é 
crucial para o desenvolvimento humano do preso (FERREIRA / OTTOBONI, 2016). 

A partir disso, o método APAC vislumbra fortalecer e recuperar os laços familiares para que o indivíduo, 
antes desassistido e desmazelado, possa ter maiores chances de se reintegrar socialmente e não 
reincidir. Para que o método tenha um índice alto de eficácia, todos os elementos fundamentais devem 
funcionar concomitantemente e, o oitavo elemento é uma das “molas” propulsoras que conta com o 
auxílio de voluntários para colocar em prática o método APAC. Acredita-se que, com uma abordagem 
individualizada, o recuperando sinta-se mais acolhido e consequentemente, mais adepto ao método.  

Com isso, os “padrinhos” têm a função de apresentar uma nova realidade de cuidado que tempos 
atrás, era desempenhada pelos pais ou familiares dos recuperandos e, dada as circunstâncias, hoje 
não exercem mais esse papel. É importante destacar que todos os voluntários são capacitados para 
desempenhar uma devida função (FERREIRA / OTTOBONI, 2016). 

A estrutura do método o qual irá receber os recuperandos e toda a equipe diretamente envolvida são 
construídos e mantidos pelo Poder Executivo com apoio e assistência do Poder Judiciário e Ministério 
Público, intitulados como Centro de Reintegração Social2 (CRS). Assim, o CRS gerencia os trabalhos 
desempenhados dentro da APAC, objetivando a continuidade das atividades que antes podiam ser 
desempenhadas aos regimes prisionais, como explicam Ferreira e Ottoboni (2016, p. 26): “Trata-se de 
um prédio composto de três pavilhões destinados aos regimes fechado, semiaberto e aberto, não 
frustrando, assim, a execução da pena”. 

O décimo elemento fundamental abrange o mérito do recuperando durante sua permanência na 
APAC. Registra-se em seu prontuário todos os avanços, eventos, cursos finalizados, saídas autorizadas 
e até mesmo eventuais faltas ou sanções. Assim, a Comissão Técnica de Classificação fica encarregada 
de solicitar mudanças no trato com o recuperando, solicitando exames de cessação de periculosidade, 
dependências toxicológicas ou exames de insanidade mental (FERREIRA / OTTOBONI, 2016). 

Ao se falar sobre periculosidade, a ADPF expõe uma realidade de negligências generalizadas por parte 
do judiciário e das administrações de presídios no território nacional e que, até o momento não teve 
decisões de fato significativas. Como apresenta o teor da petição, o envolvimento direto de presos de 

 
2 Toda a construção, assistência e manutenção possui uma firme aliança entre os poderes executivo e judiciário, além do 
Ministério Público da região em que a APAC irá se instalar, além da participação direta da FBAC. 
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diversos tipos de periculosidades e crimes com grau de violência diferentes entre si, problematiza 
ainda mais a reinserção social e contribui para que o sistema prisional continue em sua essência, um 
ensinamento da continuidade delitiva, vejamos: 

Salienta ser comum encontrar, em mutirões carcerários, presos que já cumpriram a 
pena e poderiam estar soltos há anos. Ressalta que essas mazelas comprometem a 
segurança da sociedade, considerada a “mistura”, ocorrida nos presídios, entre 
presos com graus diferentes de periculosidade, o que afasta a possibilidade de 
ressocialização, contribuindo para que as taxas de reincidência cheguem a 70%. 
Consoante articula, os estabelecimentos prisionais convertem-se em “escolas do 
crime”. (BRASIL, 2015, pp. 04-05). 

Em contrapartida, o método APAC promove um cuidado maior partindo do princípio da 
individualização da pena conforme as características dos recuperandos, tornando possível gerenciar 
questões do cumprimento de pena com maior proximidade e eficiência, contribuindo 
significativamente para que a reincidência da APAC seja a menor possível e é o que vem sendo 
demonstrado.  

O décimo primeiro elemento fundamental busca uma reflexão pessoal, um olhar para si, que perdura 
quatro dias, visto que o recuperando é submetido a palestras e testemunhos ambos de cunho 
espiritual, para que se conecte com o ser superior e que as mudanças possam ser internalizadas no 
comportamento (FERREIRA / OTTOBONI, 2016) 

O décimo segundo e último elemento fundamental, é explicitamente a base do método APAC, já que 
antes de qualquer condição, a dignidade humana é a mais afetada durante o cumprimento de pena e, 
assim, a valorização humana torna-se indispensável (FERREIRA / OTTOBONI, 2016).  

Por fim, cumpre-se destacar que o Ministério da Justiça e Segurança Pública a partir da Ouvidoria 
Nacional de Serviços Penais e a DEPEN realizou um estudo preliminar publicado no dia 10 de julho de 
2019 sobre a metodologia APAC e a criação de vagas no sistema prisional a partir da construção dos 
CRSs; um estudo complexo trazendo o método APAC a um amplo estudo realizado pelo ministério, de 
modo a apresentar todas as características a ele inerentes.  

O estudo esclarece várias questões como, por exemplo, sobre a adesão do apenado à metodologia, o 
qual, obedecendo os requisitos apresentados pelo método, como a manifestação a termo, 
expressando sua vontade de ser transferido e se comprometer em obedecer às regras da metodologia 
e a existência de familiares na comarca em que irá ser transferido (BRASIL, 2019). Desta forma, se 
prosseguirá para um breve procedimento de autorização judicial, conforme a seguir: 

São requisitos necessários para que um apenado possa ser admitido no sistema 
APAC: I - Estar definitivamente condenado (situação jurídica definida); II - Solicitação 
expressa de inclusão na metodologia, o que implica em adesão aos elementos do 
método; III - Autorização judicial – a APAC não indica quem deve ser transferido para 
o Centro de Reintegração, tarefa que cabe ao Juiz da Execução, com a fiscalização do 
Ministério Público (sob a supervisão das respectivas corregedorias), ouvida a 
Administração Penitenciária. Forma-se uma listagem prévia, organizada pela ordem 
cronológica dos pedidos; IV - Presos com residência na comarca ou região – o que 
permite a participação da família no processo de recuperação. [...] Durante a 
custódia na APAC é realizado o plano de atendimento sobre a vida prisional do 
reeducando, lista os cursos que ele realizou e avaliação de seu comportamento. Isso 
possibilita saber se ele está se organizando dentro da proposta APAC. (BRASIL, 2019, 
p. 10). (grifo nosso). 
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Destaca-se também o baixo custo do recuperando para o método APAC de um salário mínimo e meio, 
enquanto que no sistema prisional comum em que os valores são variáveis, pode-se chegar até três 
mil reais por preso. Ademais, outro ponto relevante e extremamente curioso neste estudo, sendo um 
dos mais amplos e empíricos apresentados até o momento, em que a observação in loco realizada pela 
DEPEN é de “estar em um ambiente rigidamente controlado e harmonizado” (BRASIL, 2019, p. 13), 
esclarecendo ainda que esta mesma percepção se repetiu nos outros centros do método APAC 
visitados, todos no Estado de Minas Gerais, pioneiro no método. Eles destacaram ainda que por mais 
que os recuperandos sejam os responsáveis pela segurança, esta não se mostrou frágil, muito menos 
uma sensação de insegurança (BRASIL, 2019). 

Enfim, o método APAC prioriza o cumprimento dos direitos e das garantias fundamentais dos 
recuperandos, envolvendo-se em vários elementos fundamentais a fim de garantir um cumprimento 
de pena digno e capaz de reinserir o indivíduo na sociedade e, assim, diminuir a reincidência a partir 
de uma junção de trabalhos, estudos e espiritualidade, sendo possível que, no decorrer da progressão 
de regime, o recuperando tenha possibilidades de garantir uma redução da desigualdade social e da 
miséria, frutos principais da criminalidade. 

Logo, cumpre salientar que o sistema prisional não cumpre com o seu objetivo – punir, corrigir e 
reinserir, uma vez que, o modelo tradicional de estrutura prisional contribui para sofrimento físico, 
moral e psicológico, sendo imprescindível a apresentação de outras alternativas à ideia arcaica de 
cárcere e trazendo toda a sociedade ao debate e a evolução da ideia de reabilitação social.  

3. ANÁLISE COMPARATIVA COM TEORIAS CRIMINOLÓGICAS ALTERNATIVAS PARA O 
CÁRCERE E O DIREITO PENAL 

3.1 O PANÓPTICO E O MÉTODO APAC 

No decorrer da história, a Criminologia, aliada a várias outras ciências sociais como sociologia, filosofia 
e psicologia, buscou apresentar para a literatura jurídica mundial outras alternativas ao sistema das 
prisões, de modo que fosse possível trazer outros métodos e meios de encarceramento. Ao 
analisarmos este amplo arcabouço, este tópico se pautará em solidificar diversas teorias construídas 
pela Criminologia a fim de se realizar um comparativo com a estrutura do método apaqueano e as 
diferenças principais entre outros métodos alternativos de encarceramento e, primordialmente, 
contrastando com a ideologia do Direito Penal do Inimigo e o sistema punitivista e, como o sistema 
carcerário deve se afastar de ideias segregadoras que não possuem compatibilidade constitucional e 
não alcançam o objetivo da pena. 

Inicialmente, o dispositivo defendido por Jeremy Bentham, conhecido como “O Panóptico”, o qual, 
determinava que o indivíduo deveria permanecer em absoluta vigilância – sem  que o indivíduo 
possuísse a consciência de que estava sendo de fato vigiado –, reduzindo a zero as chances de fuga e 
contato com os demais presos e, para isso, desenvolveu um modelo predial arquitetônico que 
cumpriria perfeitamente com tais recomendações. Bentham et al., (2008, p. 89) criou o esboço de um 
edifício circular capaz de deixar os indivíduos vulneráveis e passíveis de vigilância a todo momento: 

O dispositivo é um edifício. O edifício é circular. Sobre a circunferência, em cada 
andar, as celas. No centro, a torre. Entre o centro e a circunferência, uma zona 
intermediária [...] o Panóptico não é uma prisão. É um princípio geral de construção, 
o dispositivo polivalente da vigilância, a máquina óptica universal das concentrações 
humanas. 
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Oposto ao Panóptico, o método APAC prioriza o cumprimento dos direitos inerente à pessoa humana, 
garantindo estrutura física do espaço destinado ao cumprimento da pena, além de transferir, ao 
recuperando, a responsabilidade de administrar e gerir a engrenagem do método em questão, 
tornando assim, desnecessário a presença de agentes penitenciários, policiais, cadeados, celas 
trancadas e tudo aquilo que compõe um sistema prisional comum brasileiro (SOARES, 2011). A ideia 
primordial se pauta em resgatar no recuperando o sentimento de responsabilidade individual e social 
sem que haja mecanismos autoritários que podem ensejar um comportamento antissocial. 

Em contrapartida, Bentham et al. (2008, p. 20) estipula um espaço monitorado de canto a canto, 
retirando do indivíduo qualquer capacidade de privacidade, além de limitá-lo, transferindo os cuidados 
básicos aos responsáveis do monitoramento. O contato com os demais ocupantes é expressamente 
proibido, uma vez que, o edifício foi prontamente pensado para coibir qualquer contato entre os 
indivíduos, como explica o doutrinador:   

Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-los, 
se quiser, de celas. Essas celas são separadas entre si e os prisioneiros, dessa forma, 
impedidos de qualquer comunicação entre eles, por partições, na forma de raios 
que saem da circunferência em direção ao centro, estendendo-se por tantos pés 
quantos forem necessários para se obter uma cela maior.  

O controle sobre o indivíduo que está nesse sistema deve ser absoluto, não há delegação de atividades 
aos que o compõe, além disso, cada parte da cela foi pensada para permitir a visão dos inspetores, 
assim “A circunferência interior da cela é formada por uma grade de ferro suficientemente fina para 
não subtrair qualquer parte da cela da visão do inspetor”, (BENTHAM et al., 2008, p. 21), ou seja, nem 
se quisesse, o indivíduo permaneceria por um segundo sequer, sem ser visto. Retira-se do preso 
qualquer direito à intimidade, expondo-o a todo tipo de olhar e pré-julgamentos, além da pressão 
psicológica de estar sendo vigiado vinte e quatro horas por dia, como aprofunda Bentham et al. (2008, 
p. 92): 

O Panóptico será o espaço do controle totalitário. Tudo nele será então pesado, 
comparado, avaliado. Tudo será localizado. Tudo será discutido. Tudo terá um 
sentido explicitável. O mundo, nesse lugar, será de cabo a rabo dominado. Não há 
detalhes de que o discurso não se encarregue. Sobre o homem, toda circunstância 
age. Nada é sobre ele, sem efeito. Tudo então é causa.  

Bentham estimava pela perfeição e pela fixação da norma expressa, sendo assim, deveria-se pensar, 
analisar e pressupor cada fato e cada probabilidade de uma nova ação para coibir a demanda, e com 
isso, a cada novo fato ou gesto, uma nova regra ou ação deveria ser tomada, sempre vigiando as ações 
dos presos. Ao analisarmos essa sistemática, é possível perceber a insegurança jurídica a qual se teria 
nas prisões, uma vez que, o princípio da legalidade e anterioridade não seriam respeitados, a partir tão 
somente da vontade dos agentes controladores.  

Faz-se necessário expor que, o método APAC dispõe de uma disciplina rígida composta de inúmeros 
elementos fundamentais capazes de manter a ordem dentro dos estabelecimentos, mas também de 
ofertar aos indivíduos proximidade com Deus, com seus familiares e com a sociedade enquanto 
cumprem a pena. Contudo, a aplicação dos métodos não infringe direitos inerentes à condição 
humana, pelo contrário, busca-se priorizar a autonomia do indivíduo para que o mesmo sinta-se 
reinserido a frente de sua própria vida, resgatando sua humanidade perdida no sistema prisional 
comum (FERREIRA / OTTOBONI, 2016).  
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Notadamente, percebe-se que o Panóptico, como o próprio autor afirma, é uma espécie de um “delírio 
próprio da razão” (BENTHAM et al., 2008, p. 94). Por outro lado, o método APAC busca trazer à tona 
uma realidade com base numa atenção muitas vezes ignorada quando o indivíduo ainda encontrava-
se em liberdade e, só agora, incluso no método apaqueano, é capaz de receber e vivenciar essa atenção 
que é demonstrada através de uma escuta ativa, acompanhamento médico, psicológico, assistencial e 
familiar.  

3.2. INCIDÊNCIA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO NO SISTEMA PUNITIVO E PRISIONAL 

Günter Jakobs desenvolveu o Direito Penal do Inimigo em meados de 1990, sendo uma das teorias 
mais agressivas da época – e, sem dúvidas, esse título ainda permanece nos dias de hoje – uma vez 
que, para Jakobs, quando o indivíduo comete um crime, automaticamente perde sua condição de 
pessoa detentora de direitos e fica a mercê de punição. No entanto, a punição não era destinada a 
uma pessoa, mas a uma “não pessoa” por si só determinada, já que ao delinquir, tornou-se inimigo do 
Estado e da sociedade, e assim, deixou de ter condições de cidadão (JAKOBS / MELIÁ, 2007).  Berti 
(2012, p. 56) analisa a expressão “inimigo” utilizada por Jakobs: 

Ao tratar do Direito Penal do Inimigo, utiliza a expressão “inimigo” para indicar 
aqueles indivíduos que não prestam uma garantia mínima de comportamento 
pessoal pautado pela norma jurídica. Esses indivíduos, segundo o autor, com seu 
comportamento (delitos sexuais), conduta profissional (tráfico de drogas, 
criminalidade econômica) ou vinculação a uma organização criminosa, demonstram 
que abandonaram, de forma permanente, o Direito. Os inimigos são, portanto, não-
pessoas para o Direito. 

Muito embora exista uma certa incoerência no termo “Direito Penal do Inimigo”, uma vez que, o 
Direito Penal reserva-se exatamente na aplicabilidade de direitos inerentes ao agente, como o próprio 
nome diz, realizando um controle do poder punitivo do Estado sobre aquele que infringe a lei posta, 
mas que, na verdade, tal teoria não determina direitos e sim, a ausência deles e uma diferença de 
tratamento no processo penal e na execução da pena. O sujeito em discussão não é um sujeito 
qualquer, ele é um inimigo, uma ameaça concreta e inimigo do Estado e da norma e, por isso, se sujeita 
ao Direito Penal do Inimigo.  

Vale dizer que, além da condição de “não-pessoa”, o indivíduo não é um sujeito processual, pois perde-
se também o direito a um julgamento. As críticas a essa teoria se dão por conta das violações 
normativas que assegurariam diversos direitos básicos do homem como o devido processo legal, a 
ampla defesa e até mesmo princípios relacionados a dignidade da pessoa humana. No entanto, todos 
esses direitos se perdem com o cometimento do delito. Meliá (2007, p. 81) apresenta algumas 
características do tratamento dispensado aos inimigos: 

I- amplo adiantamento da punibilidade; II- inexistência de redução proporcional da 
pena em função do adiantamento; III- supressão de garantias processuais penais; IV- 
mudanças de uma legislação própria de um Direito Penal para uma legislação 
combativa. 

Em um Estado Democrático de Direito é sabido que o Direito Penal e o Direito Processual Penal 
asseguram direitos e garantias fundamentais, pois deve-se assegurar um processo justo e passível de 
contraditório e ampla defesa, observando o devido processo legal, Berti, (2012, p. 55) explica que: 

No Estado Constitucional Democrático, o Direito Penal constitui não apenas uma 
forma de combate ao comportamento delituoso, mas também um modo de garantir, 
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na maior medida do possível, o respeito aos direitos fundamentais dos envolvidos 
em um conflito penal: vítimas, testemunhas e acusados. 

Desta feita, por mais que muitos cidadãos e aplicadores do direito ainda cogitam um Direito Penal 
seletivo e estigmatizante, deve-se rechaçar qualquer possibilidade de aplicabilidade do Direito Penal 
do Inimigo no sistema jurídico vigente. O Direito Penal do Inimigo sustenta uma violação de direitos 
constitucionais, admitindo que haja a exclusão e tratamento segregador por parte do Estado e da lei, 
ao autor da conduta delitiva, inclusive em relação ao cárcere, o que é fácil perceber a nítida supressão 
de direitos, como externa Berti, (2012, p. 79): 

A conceituação do inimigo, considerado como não-pessoa para o Direito Penal do 
Inimigo, em oposição à noção de cidadão ou pessoa, a quem se aplica o Direito Penal 
do cidadão, é a principal construção da teoria do Direito Penal do Inimigo. Isso 
porque toda a formulação, em suas origens, fundamentos e consequências, tramita 
em torno do binômio cidadão (pessoa) versus inimigo (não-pessoa). 

De fato, deve-se haver uma punição àqueles que infringem direitos legalmente amparados, pois a 
aplicabilidade da pena valida a norma e, consequentemente demonstrará a sociedade que se delinquir, 
haverá consequências na medida de sua culpabilidade, e assim, a punição atuará como medida 
preventiva e repressiva no surgimento de novos delitos como expõe Berti (2012, pp. 80-81): 

O delito é uma desautorização da norma, uma falta de fidelidade ao ordenamento 
jurídico. Ele é uma comunicação errônea, que desestabiliza as estruturas sociais [...] 
deste modo, o delito atinge uma expectativa social e questiona a vigência da norma; 
é uma quebra do ordenamento jurídico. 

“A pena deixa claro que a conduta por ele perpetrada não foi adequada, podendo-se presumir, por 
essa razão haverá novamente fidelidade ao ordenamento jurídico por parte daquele que delinquiu” 
(BERTI, 2012, p. 85), e ao contrário do que era aplicado no Direito Penal do Inimigo, deve-se buscar 
uma aplicação normativa adequada a todos que delinquem e ao final, propiciar formas do seu retorno 
a sociedade. Meliá, (2007, p. 49), expõe de forma resumida alguns dos ideais aplicados segundo Jakobs, 
sendo eles: 

A. A função manifesta da pena no Direito penal cidadão é a contradição, e no Direito 
penal do inimigo é a eliminação de um perigo. B. [...] para manter um destinatário 
para expectativas normativas, entretanto, é preferível manter, por princípio, o status 
de cidadão para aqueles que não se desviam. C. quem por princípio se conduz de 
modo desviado, não oferece garantia de um comportamento pessoal. Por isso, não 
pode ser tratado como cidadão, mas deve ser combatido como inimigo. 

Diante disso, no sistema prisional comum, além da violação de direitos dos presos que ocorre em 
virtude de uma série de problemáticas estruturais que envolvem vários atores políticos e jurídicos, é 
possível perceber que há ainda tratamento diverso em relação à execução da pena e ao cárcere dentro 
do ordenamento jurídico brasileiro, que são reflexos de um sistema punitivista extremo e oriundos do 
Direito Penal do Inimigo, como, por exemplo, o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) determinado 
pelo art. 52, da Lei de Execução Penal e seguintes.  

O RDD é um tipo de encarceramento, mediante requisitos específicos, aplicado como sanção 
disciplinar em decorrência de determinadas condutas consideradas como falta grave dentro do 
sistema prisional. A grosso modo, o apenado que se encontra neste regime, se vê suprimido de vários 
direitos, os quais são extremamente controlados e que lhe já são retirados em virtude da própria ideia 
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do cárcere comum que, neste regime, a supressão dos mínimos direitos que lhe restam é mais sagaz 
ainda (MACCACHERO, 2017).  

Muito embora entendamos que seja necessário que haja uma organização estrutural e controle de 
condutas nocivas à convivência dos presos dentro do sistema penitenciário como um todo, é nítido 
que o controle exercido por meios violadores de direitos humanos não nos parece ser um meio 
adequado para aquilo que o Direito Penal objetiva, nos remetendo a um instituto que, claramente, 
não possui convergência com o Estado Democrático de Direito (MACCACHERO, 2017).  

São nestes contextos que o método APAC deve ser inserido a fim de se evitar que haja uma incidência 
de sistemas punitivistas que afrontam direitos e garantias constitucionais, de modo a humanizar 
penas, prisões e o Direito Penal como um todo, uma vez que, o Direito Penal do Inimigo é perceptível 
em diversas ocasiões de nosso ordenamento jurídico3. E por fim, há de se analisar que, como já 
exposto, os níveis de reincidência são diretamente menores no método APAC em comparação com o 
sistema prisional comum e a situação em que se encontra atualmente, não proporcionando uma 
estrutura adequada para que a reinserção social do preso possa ser realizada com satisfação. Logo, o 
método APAC evita que o indivíduo, mesmo após o cumprimento de pena, continue sendo considerado 
como inimigo do Estado.  

CONCLUSÃO 

Em 1974, o advogado Dr. Mário Ottoboni institui o método APAC e encontrou na religião a “porta de 
entrada” para as transformações que relacionam o sistema prisional como um todo, até o indivíduo 
como um ser. Ponto a ponto, o método passou a minimizar de forma expressiva os danos causados 
pelo sistema prisional precário e se tornou grande o suficiente para apresentar aos poderes políticos, 
ao ordenamento jurídico e principalmente, à sociedade, um novo método de se pensar sobre pena-
prisão. 

Contudo, a análise criminológica brasileira em face dos presídios sempre será um desafio para a 
academia, tendo em vista as tantas problemáticas as quais vivemos e se padecem de estrutura e 
planejamento político, um misto de teorias, políticas públicas e uma realidade que queima aos olhos. 
Essas problemáticas foram a essência de várias discussões na última década no sentido de alcançar 
uma solução sólida e efetiva para o cárcere e é neste contexto que a ideia de estudarmos outros 
métodos alternativos de estrutura carcerária se pautou. 

Desta feita, o método APAC se apresentou como uma alternativa curiosamente apta a solucionar as 
mazelas carcerárias, por mais que ainda haja grandes burocracias para alcançar este ápice, sendo 
imprescindível diversos investimentos e vontade política. Ao indagarmos sobre se o método APAC é 
capaz de ser um meio efetivo para a reconstrução do comportamento social e psíquico do condenado, 
possibilitando que a reinserção social seja eficaz e satisfatória, não há dúvidas de que possui todo uma 
idealização e contexto estrutural próprio para tanto, em todos os fatores aqui analisados. 

 
3 É possível ainda perceber a incidência do Direito Penal do Inimigo – muito além de apenas apresentar uma posição 
punitivista no sistema jurídico, mas sim, de ter características fiéis do referido instituto como o excesso de conduta no artigo 
33 da Lei 11.343/06, a qual, criminaliza de modo desproporcional condutas que, obviamente, possuem consequências e 
resultados completamente diferentes. Além disso, o excesso de conduta deixa claro que o objetivo da punição é alcançar o 
traficante ou usuário e não um fato propriamente ocorrido. A Lei de Segurança Nacional (Decreto-lei n.º 314/67) a qual não 
exemplifica sobre os aspectos específicos da segurança nacional em si e qual seria a sua correta interpretação legislativa, 
abrindo precedentes para alcançar quaisquer atos ou pessoas, que, em tese, ofenderem a segurança nacional de alguma 
forma, o que, inconscientemente, nos levaria a uma análise comparativa aos tempos da Ditadura Militar brasileira de 1964. 
Enfim, as análises legislativas são extensas e que, denotam características do instituto do Direito Penal do Inimigo e que 
desaguam no cárcere (MARTINELLI, 2017). 
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As diretrizes impostas pelo método alcança aspectos da vida humana cruciais para revolucionar o 
sistema da execução penal, com base nos preceitos constitucionais, muito contrária a forma como o 
sistema prisional comum se corrompe e que tem sido vista pelos juristas e cientistas do Direito como 
a melhor alternativa para o caos carcerário. A luta vai muito além de apenas transformar o 
pensamento, não apenas da sociedade mas, como também, dos operadores do Direito como um todo, 
a fim de afastar comportamentos extremos e legislações contrárias aos preceitos constitucionais, em 
busca de se aplicar, verdadeiramente, o sistema acusatório e o direitos constitucionais devidos. 

Da forma como o artigo 1º, da LEP, retrata especificamente que a execução da pena será pautada na 
“harmônica integração social do condenado e do internado” e também de “efetivar as disposições de 
sentença ou decisão criminal”, o método APAC cumpre esses objetivos por mais que atualmente, a 
aplicabilidade da disposição deste artigo se pareça longe de prática real. Contudo, é em busca de 
análises científicas, do debate público e de estudos complexos de observação in loco, são capazes de 
demonstrar com maior exatidão os fundamentos elementares que constroem a APAC, indo muito além 
de apenas frases bem construídas de motivação carcerária. Logo, não há como escaparmos da vontade 
política que é o ponto crucial para o desenvolvimento do método APAC, para que possa, um dia, 
abranger o sistema carcerário em todos o Estados e em todos os seus níveis. 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Estudo Preliminar: A Metodologia APAC e a criação de vagas 
no sistema prisional a partir da implantação de centro de reintegração social. Ouvidoria Nacional de Serviços 
Penais. SEI/MJ - 8767848 - Estudo, jul. 2019. Disponível em: 
<http://depen.gov.br/DEPEN/depen/ouvidoria/EstudoPreliminarAMetodologiaAPACeaCriacaodevagasnoSiste
maPrisionalapartirdaImplantacaodeCentrosdeReintegracaoSocialSITE.pdf>. Acesso em: 29 fev. 2020. 

______.  Constituição (1998).  Diário Oficial da União, 8 out. 1988. Não Paginado. Brasília, DF: Ed. Senado, 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 mai. 
2020. 

______.  Lei de Execução Penal (1984).  Diário Oficial da União, 8 out. 1984. Não Paginado. Brasília, DF: Ed. 
Senado, 1984. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso em: 28 mai. 2020. 

BENTHAM, J. et al.  O Panóptico.  Organização de Tomaz Tadeu. Trad. Guacira Lopes Louro, M. D. Magno, Tomaz 
Tadeu. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. 202 p.  

BERTI, N. O Direito Penal do Inimigo e os Estados Constitucionais Democráticos: Análise e Crítica. Dissertação 
em Direito Público da Faculdade de Direito Jacy de Assis da Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 
2012. Disponivel em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13193/1/d.pdf>. Acesso em: 19 mai. 
2020. 

FERREIRA, V; OTTOBONI, M.  Método APAC: Sistematização de processos. Belo Horizonte: Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais, Programa Novos Rumos, 2016. 150 p. ISBN: 978-85-98923-20-8. Disponível em: 
<https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/centrocultural/APAC.pdf>. Acesso em: 29 fev. 2020. 

FONSECA, C. E. P; RUAS, J. E.  O Método APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados como 
alternativa à crise do sistema prisional brasileiro. Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE). 
Disponível em: <http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-
pub/article/view/152>. ISSN 2318-5732 - Vol. 4, N. 2, 2016. Acesso em: 29 fev. 2020. 

JAKOBS, G; MELIÁ, M. C.  Direito Penal do Inimigo - Noções e Críticas. Tradução André Luís Callegari e Nereu 
José Giacomolli. 2. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2007. 

562

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/ouvidoria/EstudoPreliminarAMetodologiaAPACeaCriacaodevagasnoSistemaPrisionalapartirdaImplantacaodeCentrosdeReintegracaoSocialSITE.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/ouvidoria/EstudoPreliminarAMetodologiaAPACeaCriacaodevagasnoSistemaPrisionalapartirdaImplantacaodeCentrosdeReintegracaoSocialSITE.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13193/1/d.pdf
https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/centrocultural/APAC.pdf
http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/152
http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/152


 

 

MACCACHERO, A. L.  O Regime Disciplinar Diferenciado e o Direito Penal do Inimigo. Monografia (Direito). 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-
rio.br/33028/33028.PDF>. Acesso em: 24 jun. 2020. 

MARTINELLI, J. P. O.  Existe um Direito Penal do Inimigo no Brasil? JusBrasil, Não paginado, 2017. Disponível em: 
<https://jpomartinelli.jusbrasil.com.br/artigos/469083933/existe-um-direito-penal-do-inimigo-no-brasil>. 
Acesso em: 24 jun. 2020. 

PIMENTA, B. E;  FONSECA, G. G.  O Método APAC: o resgate da humanização no processo de cumprimento de 
pena de condenados. Revista Psicologia e Saúde em Debate. Jul., 2018:4(2):42-56. Disponível em: 
<http://psicodebate.dpgpsifpm.com.br/index.php/periodico/article/download/V4N2A4/136>. Acesso em: 29 
fev. 2020. 

SOARES, E. F.  Uma reflexão sobre as APACS.  Revista do CAAP, Belo Horizonte, n. 2, V. XVII, p. 73 a p. 93, 2011. 
Disponível em: <https://revistadocaap.direito.ufmg.br/index.php/revista/article/view/291>. Acesso em: 29 fev. 
2020 

VASCONCELLOS, J.  Método Apac reduz reincidência criminal. Cnj.jusbrasil.com, Não Paginado, 2012. Disponível 
em: <https://cnj.jusbrasil.com.br/noticias/2999482/metodo-apac-reduz-reincidencia-criminalnor>. Acesso em: 
09 jul. 2020. 

563

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/33028/33028.PDF
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/33028/33028.PDF
https://jpomartinelli.jusbrasil.com.br/artigos/469083933/existe-um-direito-penal-do-inimigo-no-brasil
http://psicodebate.dpgpsifpm.com.br/index.php/periodico/article/download/V4N2A4/136
https://revistadocaap.direito.ufmg.br/index.php/revista/article/view/291


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O PAPEL DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE RECICLÁVEIS 
NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS: FUNDAMENTAÇÃO E SUBSÍDIOS LEGAIS 
 
 
 

COSTA SILVA, Vitor 
Graduando; Universidade Federal de Goiás 

vitordacostasilva@discente.ufg.br 
 

ABRAHÃO COSTA, Andréa 
Doutora; Universidade Federal de Goiás 

andrea.abrahao@ufg.br

564

mailto:vitordacostasilva@discente.ufg.br
mailto:vitordacostasilva@discente.ufg.br
mailto:abrahao@ufg.br


 

 

RESUMO 
 

A geração e a gestão de resíduos sólidos tornaram-se ao longo do tempo um relevante problema 
para a realidade de muitos municípios e estados. São bem conhecidas as consequências tanto 
ambientais quanto sociais de práticas descuidadas que fizeram surgir a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), política considerada inovadora inclusive no cenário internacional. 
Entretanto, a efetividade de relevante política pública vem sendo comprometida pela insuficiente 
implementação pelos poderes públicos. Esta política não visa apenas a questão ambiental,  mas  
também a  social, trazendo destaque  à  figura  dos  catadores,  muitas  vezes esquecidos aos 
olhos do Estado. Neste prisma, a organização social dos catadores em cooperativas se tornou 
importante instrumento para a efetivação desta política pública. Neste sentido, questiona-se o 
motivo do pouco engajamento dos entes públicos na questão, assim como o papel dos municípios 
e das cooperativas de catadores no processo de implementação. Do mesmo modo, o trabalho 
visa analisar o papel dos catadores e do cooperativismo na política pública estudada. Para análise 
da temática, será realizado o estudo das leis pertinentes ao tema, tanto no âmbito federal e 
estadual, assim como da literatura especializada não restrita ao campo do Direito. Assim, 
pretende-se abordar a importância das cooperativas de catadores e dos municípios para a 
implementação da PNRS. A hipótese a ser verificada é a de que a inclusão das cooperativas de 
catadores no processo de gestão municipal de resíduos sólidos é fundamental para uma 
implementação integral da Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim como facilita o processo 
de sua efetivação. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os resíduos sólidos mostram-se como um dos principais problemas a serem enfrentados na 
modernidade. Estima-se que no ano de 2018 foram produzidas mais de 02 (dois) bilhões de 
toneladas de resíduos sólidos (ONU, 2018)1, sendo que no ano de 2016 396 (trezentos e noventa 
e seis) milhões de toneladas eram só de resíduos plásticos (WWF, 2019). 

 

A má gestão destes resíduos, produzidos em larga escala a partir da industrialização, traz 
malefícios ambientais sociais e de saúde. Sua acomodação ou destinação irregular favorece a 
proliferação de vetores, muitas vezes responsáveis pela transmissão de doenças. Ainda, a 
disposição inadequada de resíduos sólidos nos “lixões”2, provoca danos ambientais à fauna e à 
flora local, assim como a contaminação do ar por gases dispersos e do solo e do lençol freático 
pelo chorume3. 

 
Tamanho é o problema, que ele fez surgir no país a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. 
Tal política foi amplamente debatida por cerca de 20 (vinte) anos4, resultando na Lei n.º 12.305 
de 02 (dois) de agosto de 2010, sendo regulamentada pelo Decreto Federal n.º 7404, de 23 (vinte 
e três) de dezembro de 2010. A norma trouxe avanços fundamentais para a gestão dos 

 

 
1 ONU. Humanidade produz mais de 2 bilhões de toneladas de lixo por ano, diz ONU em dia mundial. Publicado em 
01 de out. de 2018. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/humanidade-produz-mais-de-2-bilhoes-de-toneladas- 
de-lixo-por-ano-diz-onu-em-dia-mundial/>. Acesso em 20 de jun de 2020. 
2 “O lixão é forma arcaica e prática condenável de disposição final, sendo os resíduos lançados ao solo, em área a tal 
destinada, sem qualquer estudo prévio, monitoramento ou tratamento” (MILARÉ, 2014, p. 1181). 
3 SANTAELLA, S. T. et al. Resíduos sólidos e a atual política ambiental brasileira. Fortaleza: UFC / LABOMAR / NAVE, 
2014. 
4 Senado Define Destino para o Lixo: Audiência pública conjunta das comissões permanentes de Constituição, 
Justiça e Cidadania; de Assuntos Sociais; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle; e de 
Assuntos Econômicos. em discussão! ano 1, jun 2010, n.º 03. Disponível em: 
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<http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/emdiscussao/revista-em-discussao-edicao-junho-2010.aspx>. Acesso 
em 10 de jun de 2020.
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resíduos, como a responsabilidade compartilhada, a qual responsabiliza a todos na cadeia de 
consumo, a logística reversa que visa a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para 
reaproveitamento e ainda inclusão social dos catadores de materiais recicláveis. 

 

Nesse prisma, cabe ressaltar a gestão integrada de resíduos sólidos, conceito trazido pela PNRS, 
a qual compõe um dos objetivos da política. É conceituado na lei como “conjunto de ações 
voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões 
política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 
desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2010). 

 
Deste modo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz para além da questão ambiental, a 
questão social, buscando a inclusão dos catadores de materiais recicláveis, classe trabalhadora 
muitas vezes discriminada (DEMOZZI, 2013). Ainda, ela exige a inserção dos catadores na gestão 
integrada de resíduos, principalmente aos organizados em cooperativas. 

 
Assim, verifica-se a pertinência de uma análise mais aprofundada da temática considerando-se 
a relevância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e, de consequência, dos instrumentos nela 
previstos para lidar com a problemática notória da má gestão dos resíduos sólidos. Logo, tem- 
se por objetivo analisar o papel das cooperativas de catadores no processo de implementação 
da política, assim como seus reflexos. 

 

OS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Ao se abordar o tema dos Resíduos Sólidos a primeira ênfase a ser realizada encontra- 
se na constatação de que os resíduos não são “lixo”. A diferenciação reside basicamente no fato 
de que o lixo refere-se a itens que são descartados pela sua inutilidade e, por isso, não podem 
ser reutilizados, enquanto que os resíduos estão ligados à possibilidade de reciclagem ou 
recuperação (BAPTISTA, 2015). 

 
Nesse ínterim, importante ressaltar a definição trazida na NBR n.º 10.004 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Tal norma dispõe sobre alguns critérios de classificação 
dos resíduos sólidos. Veja-se: 

 
Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definições: 

 
3.1 resíduos sólidos: Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam 
de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, 
de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para 
isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor 
tecnologia disponível (ABNT, 2004). 

 

Vale trazer ainda a conceituação disposta no art. 3º da Lei n.º 12.305/10, norma diretriz 
na temática da gestão de resíduos (Política Nacional de Resíduos Sólidos): 

 
XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 
procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos  ou  em  corpos  d’água,  ou  exijam  para  isso  soluções  técnica  ou
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economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; (BRASIL, 
2010) 

 

Diante do exposto, resta evidente que os resíduos sólidos são materiais que não mais se 
apresentem úteis no contexto da atividade fim em que foram produzidos, entretanto, ainda se 
encontram passíveis de reaproveitamento. Por outro lado, quando se trata apenas de “lixo”, não 
mais se agrega a esse qualquer valor ou destinação diversa do que o descarte. Assim, o termo 
“lixo” se assemelha a rejeitos5, ou seja, a materiais que já tiveram todas as possibilidades de uso 
e reaproveitamento esgotadas. 

 
Pois bem, a produção de resíduos sólidos torna-se mais célere e abundante a partir da 

Revolução Industrial, principalmente devido à instalação do modelo capitalista, o qual é voltado 
ao lucro e ao consumo, estimulando-se assim a produção de bens de consumo. Com o 
crescimento desenfreado da demanda por produtos e sua substituição por outros se tornando 
cada vez mais frequente, a fim de se adequar a esse novo sistema, rapidamente as primeiras 
consequências começam a surgir. Nota-se o acúmulo de resíduos sólidos, os quais, sem uma 
gestão adequada, passam a causar um grande impacto ambiental (FERNANDES, SILVA, MOURA, 
2016). 

 
Diante  desse  quadro,  destaca-se  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  (Lei  n.º 

12.305/10), a qual dispõe sobre “princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as 
diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os 
perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 
econômicos aplicáveis” (BRASIL, 2010). 

 
A PNRS define o modelo de gestão integrada ao prever uma multidimensionalidade, isto 

porque são necessários levar em conta os aspectos econômico, ambiental, cultural e social. 
Assim, diante das diversas situações e problemáticas na efetivação da aplicação dessa gestão, 
destaca-se, no presente  artigo, a ação dos catadores de materiais recicláveis, dada a sua 
relevância na norma em questão (MAIELLO, BRITTO, VALLE, 2017). 

 
Diante do quadro exposto, depreende-se que com o aumento da produção desencadeou-se uma 
maior preocupação ambiental, decorrente do acúmulo dos resíduos. Nesse contexto, ganha 
relevância a PNRS que traz dentre os seus instrumentos de efetivação o incentivo às associações 
de catadores, de modo que merece ser analisada a maneira pela qual essa tem se realizado, 
assim como as consequências jurídicas, sociais e ambientais. 

 

AS COOPERATIVAS DE CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Antes de se aprofundar o papel desempenhado pelas cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis no que tange à gestão de resíduos sólidos, necessário é compreender a sua natureza. 
De proêmio, destaca-se a Lei n.º 5.764/71, a qual “define a Política Nacional de Cooperativismo, 
institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências”. A referida lei 
define as cooperativas e elenca suas características distintivas: 

 
Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que 
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício 
de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro. 

 

 
 
 

5 XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por 
processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada; (BRASIL, 2010).
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Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza 
jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para 
prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas 
seguintes características: 

 
I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo 
impossibilidade técnica de prestação de serviços; 

 
II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes; 

 
III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, 
facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se 
assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais; 

 
IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à 
sociedade; 

 
V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e 
confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de 
crédito, optar pelo critério da proporcionalidade; 

 
VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral 
baseado no número de associados e não no capital; 

 
VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às 
operações  realizadas  pelo  associado, salvo  deliberação  em  contrário  da 
Assembléia Geral; 

 
VIII  -  indivisibilidade  dos  fundos  de  Reserva  e  de  Assistência  Técnica 
Educacional e Social; 

 
IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; 

 
X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, 
aos empregados da cooperativa; 

 
XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, 
controle, operações e prestação de serviços. (BRASIL, 1971) 

 

Nota-se que a estrutura de trabalho baseada na associação dos membros, visando um objetivo 
comum, ganha especial destaque. É nesse sentido de consecução de uma vontade comum que 
também se encontra uma característica relevante: o fato de não visar unicamente o lucro 
(LEOPOLDINO, QUADROS, 2011; RIBEIRO, ALVES, 2010). 

 
No que concerne ao seu funcionamento, tem-se que ela não possui receita própria, razão pela 
qual a Lei n.º 5.764/71 prevê em seu art. 89 que os prejuízos serão cobertos pelo fundo de 
reserva e, caso este não seja suficiente, quem deve arcar é o próprio associado, mediante rateio, 
nos termos previstos em lei (BRASIL, 1971). 

 

Ademais, além da legislação especial supra citada, o Código Civil brasileiro também dispõe acerca 
da sociedade cooperativa, trazendo também algumas características. Neste sentido, uma das 
disposições mais relevantes é a definição da sua natureza jurídica: 
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Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade 
que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a 
registro (art. 967); e, simples, as demais.



 

 

 
Nesse sentido, inclusive, é o posicionamento do Movimento Nacional de 
Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR, que divulgou uma nota a respeito 
da Lei nº 12.690/2012, em que manifestam a sua desaprovação à 
regulamentação legal, por entender que inviabiliza as cooperativas de 
catadores, além de  afrontar o  princípio da  equidade, ao  excluir de  sua 
aplicação as cooperativas ligadas a setores de alta lucratividade (GONÇALVES, 
2014, p. 100). 

 

Na seara jurídica é necessário frisar ainda que a Constituição Federal prevê, entre as matérias 
reservadas à lei complementar, normas gerais que versem sobre matéria tributária legislando 
acerca do tratamento adequado ao ato cooperativo (art. 146, inciso III, alínea “c”)7. Prevê ainda 
no título que trata da ordem econômica e financeira, mais especificamente no art. 174, §2º o 
apoio e o estímulo ao cooperativismo, evidenciando-se a importância das cooperativas na 
atividade econômica do país. Esse contexto demonstra o arcabouço legal que permeia a 
existência das cooperativas e quais são os seus elementos distintivos e seus reflexos na sociedade 
e na economia (BRASIL, 1988). 

 

Por fim, merece atenção as leis estaduais que tratam das cooperativas. Destaca-se neste ponto 
a Lei n.º 15.109/05, que trouxe a Política Estadual do Cooperativismo, dispondo acerca de 
diretrizes e regras atinentes a essa questão. Salienta-se principalmente seus objetivos voltados 
sempre ao incentivo à atividade cooperativista. Também traz alguns preceitos a serem 
observados pelos seus estatutos. 

 
Mister citar ainda a Lei n.º 20.725/2020 que instituiu a Política Estadual de Crédito para 

Cooperativas e Associações especializadas em reciclagem de materiais recicláveis obtidos no lixo 
ou em programas de coleta seletiva. Interessante frisar que são especificamente previstos os 
princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Entre seus objetivos encontram-se o 

 
 6 Art. 5º A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada (Lei n.º 

12.690/12). 
7 [...] A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita da opção política do 
legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá esse adequado tratamento, a legislação ordinária 
relativa a cada espécie tributária deve, com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando 
tratamento gravoso ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das cooperativas 
com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais. 4. A Lei nº 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição 
de 1988 com natureza de lei ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir 
quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie tributária, 
só a análise da subsunção do fato na norma de incidência específica, em cada caso concreto, dirá [...] (RE 599362, 
Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 
MÉRITO DJe-027  DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015).
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Veja-se, portanto, que a natureza jurídica das cooperativas será sempre de sociedade simples. 
Outra inovação trazida pelo Código Civil é que ele previu que não mais seria uma exigência o 
capital social mínimo, quando dispôs acerca da variabilidade, ou dispensa deste (BRASIL, 2002). 

 
Noutro norte, há a Lei n.º 12.690/12 que instituiu o PRONACOOP (Programa Nacional de Fomento 
às Cooperativas de Trabalho). A Lei apresentou-se como um mecanismo de combate às 
“cooperfraudes”, evitando-se a precarização do trabalho, razão pela qual prevê um rol mínimo 
de direitos e autoriza a previsão de outros direitos sociais. No entanto, existe um 
questionamento quanto à tentativa de fazer com que a garantia de direitos desestimule a 
utilização das cooperativas como terceirização da mão de obra6: a ausência de responsabilização 
do contratante (BRASIL, 2012; GONÇALVES, 2014): 

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária 
a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa. 



 

 

estímulo ao emprego e à organização das cooperativas, referindo-se frequentemente à medidas 
que refletem no meio ambiente (BRASIL, 2020). 

 

Dentre as definições trazidas por essa lei tem-se a de coleta seletiva, sendo esta “o trabalho de 
encaminhar o material pós-consumo para o local de triagem e reciclagem”. É tendo em vista a 
essencialidade desse processo que foi pensada a política acima citada, sendo direcionada 
exclusivamente às cooperativas e associações que realizem os processos de coleta, triagem, 
armazenamento, reciclagem e comercialização dos resíduos sólidos. Nesse sentido, alguns dos 
instrumentos previstos são as parcerias público-privadas, a criação de linhas de crédito especial 
e certo tratamento tributário diferenciado. Cumpre salientar ainda as autorizações dadas ao 
Chefe do Poder Executivo para criação de linhas de crédito específicas, com juros diferenciados 
(quando destinado ao capital de giro ou para adquirir instrumentos necessários à reciclagem), 
assim como a autorização para criação de políticas de empréstimos e financiamentos destinados 
ao desenvolvimento da reciclagem. 

 

Nessa conjuntura, verifica-se que existe a possibilidade de se desenvolverem as cooperativas 
formadas por catadores de materiais recicláveis. Seu protagonismo nas circunstâncias narradas 
de acúmulo constante e crescente de resíduos, repercute diretamente na redução dos impactos 
ambientais, ao passo que promovem a redução de resíduos dispostos em aterros, assim como 
representam fonte de renda e sustento. Diante desse papel marcante, a organização dos 
catadores em cooperativas é essencial para que se possa ter maior controle de suas condições 
de trabalho, as quais se melhoradas irão também reverberar diretamente na amplitude dos 
mencionados impactos ambientais (SANTOS, 2012). 

 
Assim, na busca do bem-estar dos indivíduos que compõem a cooperativa, pode-se conquistar 
benefícios socio-ambientais e econômicos, como ocorre nas associações realizada entre os 
catadores de materiais recicláveis. Nesse sentido, ressalta-se a magnitude do estudo da gestão 
integrada prevista na PNRS utilizando-se das cooperativas de catadores como instrumento de 
para sua efetivação, assim como a atuação política como agente colaborador. 

 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E AS COOPERATIVAS 
 

Nessa senda, como apresentado, a PNRS veio para suprir uma carência no legislativo federal no 
que se refere à gestão de resíduos, até então deixados em segundo plano. Neste ponto, cabe 
ressaltar que não cabe exclusivamente à União tratar do tema, uma vez que também é papel 
dos estados complementar a legislação federal, e dos municípios complementar as legislações 
federal e a estadual (MACHADO, 2013). 

 
Assim, evidencia-se o  papel  do ente  municipal,  haja vista que é de sua responsabilidade  a 
elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, plano que tem maior 
caráter executivo, uma vez que tende a ser aplicado na esfera local (Seção V da PNRS). 

 
Como explanado, tal política pública trouxe inúmeros avanços na gestão dos resíduos, realizando 
um destaque no tocante aos princípios da visão sistêmica na gestão de resíduos sólidos, a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e o reconhecimento do resíduo 
sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social.8 Ainda, tal norma traz 
dentre seus objetivos a gestão integrada de resíduos sólidos e integração dos catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos. 

 

 
 
 

8 Incisos III, VII e VIII do art. 6º da PNRS
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Nesse diapasão, a lei apontou alguns instrumentos para o cumprimento dos objetivos, dentre 
os quais podem ser citados os planos de resíduos sólidos, a coleta seletiva, os sistemas de 
logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e o incentivo à criação e ao desenvolvimento de 
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis9. 

 
Analisando-se os pontos norteadores apresentados, tem-se uma conexão entre os dispositivos, 
os quais convergem para o fato de que a devida implementação e para o cumprimento da PNRS 
é essencial a participação das cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

 
Vejamos, pois, o princípio da visão sistêmica, a qual preceitua que devem ser consideradas as 
variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública na gestão dos 
resíduos sólidos10. Este princípio está diretamente ligado ao objetivo da gestão integrada de 
resíduos sólidos, que pode ser compreendido como: 

 
o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 
sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 
cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento 
sustentável (BRASIL, 2010). 

 

Assim, observa-se que a PNRS busca além de uma melhora ambiental, uma melhora social, haja 
vista que para a correta gestão dos resíduos devem ser consideradas as demais variáveis. Quanto 
a este objetivo, observa-se que: 

 
Esse enfoque sobre os resíduos demanda a reconfiguração dos modelos de 
gestão e das rotas tecnológicas até então utilizados. Isto exige, entre outras 
medidas, o reconhecimento, historicamente negado, da importância de 
catadores e catadoras de materiais recicláveis enquanto legítimos 
participantes dos sistemas de gestão integrada e logística reversa. (WIRTH, 
OLIVEIRA, 2016, p. 226). 

 

Ainda, outro princípio inovador é o da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 
produto11, o qual busca estabelecer “[...] uma cadeia de responsabilidade, envolvendo todos os 
que entram no ciclo de vida do produto, isto é, na série de etapas que envolvem o 
desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, 
o consumo e a disposição final” (MACHADO, 2013, p. 27). 

 
Também, observa-se que para o cumprimento deste princípio, a lei apresenta como objetivo a 
“integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos” (BRASIL, 2010). A política 
também apresenta a coleta seletiva e os sistemas de logística reversa12 como instrumentos para 
a implementação da responsabilidade compartilhada. 

 
 
 
 
 

9 Incisos I, III e IV do art. 8º da PNRS 
10 Art. 6º, inciso III da PNRS 
11 XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições individualizadas e 
encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos 
e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 
decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei; 
12 Art. 7º, XII da PNRS
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Quanto à logística reversa, nota-se também a importância da presença das cooperativas de 
catadores, eis que, nos termos do artigo 18, §1º, art. 23, IV, art. 28, VI e do artigo 40 do Decreto 
n.º 7.404/2010, que regulamentou a PNRS e do artigo 7º, XII e art. 33, §3º, III da própria PNRS, 
as cooperativas devem ser observadas no que se refere à implantação do sistema de logística 
reversa, assim como ter sua participação priorizada. 

 
Não é diferente no que tange ao instrumento da coleta seletiva, eis que tanto o decreto 
regulamentador quanto a PNRS consideram as cooperativas de catadores assim como privilegiam 
a sua inclusão. Para tanto, observe-se o art. 36, §1º da Lei 13.305/2010 e o art. 11 e art. 40 do 
Decreto n. 7.404/2010. 

 
Outros importantes instrumentos são os planos de resíduos sólidos, os quais estão presentes em 
âmbito nacional, estadual, regional, municipal e na área privada13. Neste caso, a lei também 
assegura a inclusão das cooperativas nos referidos planos, mais precisamente no art. 41 do 
Decreto n. 7.404/2010 e no art. 15, V, art. 17, V, art. 19, IX, art. 21, §3º, I da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 

 
Ainda há o princípio do “reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania” (BRASIL, 
2010). Tal princípio reafirma que os resíduos não se tratam de lixo, atribuindo a este a qualidade 
de bem econômico, assim como reforça o papel das cooperativas e dos catadores, eis que os 
resíduos são um bem dotado de valor social assim como promotor de cidadania. Neste sentido, 
quando Machado comenta este princípio aponta que “não se pretende a eliminação da atividade 
de catador, mas sua inclusão social e sua valoração econômica” (MACHADO, 2013, p. 
31). 

 

Nessa senda, a fim de fomentar ainda mais a participação das cooperativas na implementação 
da PNRS, a política trouxe outros mecanismos, como programas e políticas públicas voltadas aos 
catadores de materiais recicláveis14, prioridade no acesso a recursos dos municípios que 
implantam coleta seletiva com a participação de cooperativas de catadores15, destinação para 
cooperativas dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 
pública federal16, incentivos fiscais17  e criação de linhas de crédito18. Também, favorece a 
participação das cooperativas a facilitação para a contratação de cooperativas de materiais 
recicláveis pelos entes públicos, com a possibilidade de dispensa de licitação, o que torna o 
processo de contratação mais célere e menos burocrático19. 

 
Neste quesito, o Estado de Goiás estimula tanto diretamente como indiretamente as 
cooperativas de catadores pela Lei 14.248/02, Lei Complementar Nº 90/11, Decreto Nº 8.147/14 
assim como pelo plano de resíduos sólidos. Cabe ressaltar que as fomentações citadas se 
restringem às cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por 
pessoas físicas de baixa renda, como explanado por toda a norma (BRASIL, 2010). 

 
Nesse contexto, fica claro que a atenção dispensada às cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis ocorre tendo por base os benefícios nas mais diversas áreas: política, de inclusão 

 

 
 

13 Art. 14 da PNRS 
14 Art. 43 e 44 da PNRS, Decreto n.º 7.405, de 23 de dezembro de 2010. 
15 Art. 18, §1º, II da PNRS, art. 79, II, b do Decreto n.º 7.404/2010 
16   art. 80, III do Decreto n.º 7.404/2010, Decreto n.º 5.940, de 25 de outubro de 2006. 
17 art. 44, II da PNRS 
18 art. 42, §3º da PNRS, art. 81, I do Decreto n.º 7.404/2010 
19 Art. 36, §2º da PNRS, Art. 44, I do Decreto n.º 7.404/2010 e art. 24, XXVII da Lei n.º 8.666/93
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social e ambiental. Assim, torna-se questionável a frequente inércia do poder público, apesar das 
inúmeras vantagens: 

 
Outro elemento positivo do ciclo virtuoso são os ganhos ambientais e 
econômicos obtidos pelas prefeituras. Isto porque, caso não houvesse esse 
serviço, todo material coletado e reciclado pelas cooperativas seria destinado 
aos aterros ou a lixões. Por qualquer estatística que se apure, seja 
considerando os custos de transporte, transbordo e aterramento, seja 
considerando apenas o de transporte para o lixão, o custo total da tonelada 
coletada pelas cooperativas por meio da coleta seletiva tem se mostrado mais 
baixo que o de aterramento ou transporte ao lixão. Ou seja, além do ganho 
ambiental mais  evidente –  reciclar ao  invés de descartar –  há  o  ganho 
financeiro, na medida em que os contratos com as cooperativas têm custado 
menos ao poder público do que se gasta no serviço de coleta de resíduos 
sólidos tradicional, por meio de grandes empresas de coleta de lixo. Por fim, 
o ciclo virtuoso se fecha por meio da valorização pela sociedade da atividade 
de coleta seletiva. Além dos ganhos para a educação ambiental, a participação 
na coleta seletiva formal retira o catador da “invisibilidade” e permite a ele 
desempenhar uma atividade educadora, fortalecendo os vínculos e a 
integração sociais (SANT’ANA, METELLO, 2016, p. 35). 

 

Logo, observa-se que todo o arcabouço jurídico acerca dos resíduos sólidos favorece a 
participação das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, se mostrando um 
instrumento mais prático e eficaz para a devida implantação da PNRS, haja vista o seu princípio 
da visão sistêmica, que considera as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica 
e de saúde pública. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Levando-se em  conta o que foi observado, verifica-se que o acúmulo de resíduos sólidos 
manifestou-se como uma das consequências modernas da industrialização. Ante os impactos 
ambientais decorrentes da má gestão de tais resíduos, a questão ambiental entrou em pauta 
dando azo à atividade legislativa, da qual advém a Política Nacional de Resíduos Sólidos, um 
marco regulatório nessa matéria. 

 
Tal legislação foi muito completa, visualizando o macro da questão, eis que considerou tanto as 
variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública para uma gestão 
integrada de resíduos sólidos. Esta veio ainda revelar a importância dos catadores de materiais 
recicláveis assim como valorizar suas atividades, eis que essenciais no ciclo da gestão dos 
resíduos. 

 
Ainda, a norma apresenta claramente fomentos para a incubação e fortalecimento da 
organização dos catadores em cooperativas, eis que a cooperação é mais beneficia aos 
cooperados. De mesma forma, a política pública prioriza a inclusão das cooperativas formadas 
por catadores no processo de gestão de resíduos sólidos, facilitando sua participação, haja vista 
que afasta a burocracia, normalmente, envolvida aos demais. 

 
Deste modo, resta clara a importância das cooperativas para uma verdadeira implantação da 
PNRS, uma vez que tal política visa, além de uma melhora ambiental, uma melhora social. Do 
mesmo modo, se mostra mais benéfica à participação das cooperativas na gestão de resíduos 
sólidos, pois, além de cumprir os princípios e objetivos da referida norma, se mostra como o 
procedimento com maior facilidade de implantação, haja vista as preferências dadas pela lei, 
assim como assegura o  trabalho e sustento dos catadores de materiais recicláveis, classe 
trabalhadora há muito desprezada aos olhos do estado.
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A definição do conceito de resíduos sólidos mostra-se pertinente, eis que apresenta como cerne 
das técnicas de gerenciamento de tais resíduos. Estes, referem-se, portanto, àqueles materiais 
passíveis de reciclagem ou recuperação, não sendo inutilizados somente com o descarte. 

 

Diante  disso,  a PNRS,  assim  como  toda  a  legislação  estudada,  contemplam  o  incentivo à 
formação de cooperativas, uma vez que estas têm se mostrado efetivas à questão, assim como 
atende à função social da mencionada lei, haja vista possibilitar o reconhecimento do papel 
crucial dos catadores de materiais recicláveis para o meio ambiente, facilitando a inclusão social. 
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RESUMO  

O artigo se propõe a refletir sobre a violência contra crianças e adolescentes compreendendo-a 
enquanto expressão da questão social, levando em consideração a contribuição do Serviço Social 
e da rede de proteção no seu enfrentamento. O interesse por esse recorte surgiu dos diálogos, 
reflexões e inquietações provocados pelo estágio obrigatório em Serviço Social realizado no 
ambulatório de pediatria e clínica pediátrica de um Hospital Universitário Federal, sendo um 
momento de formação profissional, exercício profissional e construção das mediações dos 
conhecimentos, teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político. Consubstanciado no 
materialismo histórico o estudo considera a violência como uma violação de direitos, o que 
revela a sua importância, sobretudo em um contexto que fragiliza as respostas das políticas 
sociais frente às diferentes expressões da questão social, de problematizar e indagar os dilemas 
do trabalho do assistente social face ao dialogo das políticas sociais, com ênfase na política de 
saúde, e dos órgãos de proteção e garantias de direitos da criança e do adolescente.  

Palavras-chave: ECA; Trabalho em Rede; Serviço Social. 

 

INTRODUÇÃO    

Esse artigo se originou a partir dos diálogos, reflexões e inquietações presentes no processo de 
formação em Serviço Social, sobretudo, em um contexto de regressão dos direitos, de 
exponenciação da questão social e suas diferentes expressões. Com efeito, expressa os desafios 
de assegurar os direitos da população usuária das políticas sociais, em especial de crianças e 
adolescentes. 

Cotidianamente, crianças e adolescentes tem os seus direitos violados em diversos aspectos, 
como abandono, negligência, violência (física, sexual, psicológica, estrutural, institucional e 
simbólica) e dentre outros o que transgrida até mesmo os Direitos Humanos.  Por isso, a rede 
de proteção tem um papel fundamental na garantia dos direitos dessa população pois, visa por 
meio de políticas sociais intervir nessa realidade e promover a proteção integral, sendo o 
assistente social, o profissional responsável por realizar os encaminhamentos e garantir o acesso 
dos mesmos a essas políticas.  

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde 
(1988), esse tornou-se conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),  responsável na 
promoção do direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes, por meio da atenção integral 
à saúde, que pressupõe o acesso universal e igualitário aos serviços nos três níveis da atenção. 
Essa atribuição exigiu ações de promoção da saúde, a prevenção de doenças e agravos, a 
atenção humanizada e o trabalho em rede (BRASIL, 2010, p. 7). O alcance dessas ações resultou 
em relação as crianças e adolescentes vítimas de violências, programas, ações e serviços foram 
criados para garantir a promoção e proteção. Para a violência que acomete crianças e 
adolescentes, o Ministério da Saúde define:  

Quaisquer atos ou omissões dos pais, parentes, responsáveis, instituições e, 
em última instância, da sociedade em geral, que redundam em dano físico, 
emocional, sexual e moral às vítimas (BRASIL, 2001). 
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Segundo “Impacto da violência na saúde das Crianças e adolescentes” produzido pelo Ministério 
da Saúde, 
 

O setor da saúde assumiu, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
um mandato social para atuar na prevenção, diagnóstico e notificação de 
casos de violência. Criou-se um espaço privilegiado para a identificação, 
acolhimento e atendimento de crianças e adolescentes em situação de 
violência, bem como a orientação às famílias (MS, 2010, p.9). 

Todavia é comum que casos de crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual 
sejam atendidos no âmbito do SUS, ou seja, em Hospitais, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
e nas Unidades de Pronto Atendimento (Upa), inclusive, abuso e a exploração sexual de crianças 
e adolescentes são considerados um problema de saúde pública.  

O setor da saúde se constitui como um espaço privilegiado para a identificação de casos de 
violências contra crianças e adolescentes, pois os profissionais estão atentos para a identificação 
dos sinais e possíveis sintomas que os pacientes podem demonstrar durante os atendimentos, 
em casos confirmados, esses profissionais promovem ações intersetoriais para seu 
enfrentamento. 

Diante disso, esse artigo analisa a relação da atenção à saúde de crianças e adolescentes no 
enfrentamento da violência e exploração sexual concomitante com o trabalho da rede de 
proteção e a atuação do assistente social. 

A RELAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: A vida não se resolve com palavras. 

A Constituição Federal de 1988, se insere no processo de redemocratização do Brasil, resultado 
da mobilização e luta dos movimentos populares, sociais e da sociedade civil organizada por 
direitos sociais e o estabelecimento de mecanismos para assegurar o cumprimento de tais 
direitos.  

A Seguridade Social é uma das principais conquistas da Constituição Federal de 1988, definida 
no art.194 como um “conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social” (BRASIL,1988),  

A Seguridade Social é composta pelo tripé: Saúde, Assistência Social e Previdência, sendo a 
primeira política destinada a todos (universal), a última a quem contribui e a outra a quem dela 
necessitar, sendo financiada por toda a sociedade brasileira seja de forma direta ou indireta, 
com recursos dos orçamentos da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e das 
contribuições sociais.  Como demonstrado a seguir: 
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Fluxograma 1: Financiamento da Seguridade Social. 

Fonte: Geovanna Rodrigues de Souza, 2020. 

É importante ressaltar que a Seguridade Social nunca foi realmente efetivada. Sua emergência 
coincide com o ingresso do receituário neoliberal no Brasil em 1990. Trata-se de um modelo 
socioeconômico criado em 1970, na Europa, sendo fundamentado pelo liberalismo clássico. O 
neoliberalismo é contrário ao Estado intervencionista e favorável ao Estado mínimo, ou seja, 
desresponsabiliza o Estado quanto ao seu dever para com a população, em relação a 
coordenação, financiamento e execução das políticas públicas e sociais. Sendo assim, significa 
um retrocesso e a perca de direitos (BRAVO e MATOS, 2012). 

As medidas neoliberalizante exigem reformas no Estado brasileiro, que ocorrem em meio ao 
avanço da recessão econômica, com exponenciação da questão social. Nesta circunstância, a 
filantropia é exaltada em detrimento do desmoronamento da Seguridade Social. Esse 
ajustamento se orienta pela precarização, seletividade e focalização dos serviços, bem como 
com a redução orçamentária. Um exemplo disso é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
241-55, apelidada pelas forças progressistas de PEC do fim do mundo ou da morte que 
estabelece o congelamento dos gastos com a saúde, educação e assistência social durante 20 
anos, apontando para um Estado mínimo, com aprofundamento das desigualdades sociais. Essa 
PEC foi convertida na Emenda Constitucional n.º 95 ou do Teto dos Gastos Públicos, promulgada 
pelo Congresso em 13 dezembro de 2016.  

Tais medidas tem repercussão nas políticas socias, aqui inclui a proteção a crianças e 
adolescentes, indo na contramão das garantias constitucionais. Conforme princípios 
Constitucionais, os direitos sociais definidos no art. 6º como: “a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados” (BRASIL, 1988). Também conhecida 
como Constituição Cidadã, o artigo 227, estabelece que é 
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[...] 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). 

É neste momento histórico que as crianças e os adolescentes deixam de ser vistos pelo Estado 
e pela sociedade como “objetos de tutela” e se tornam sujeitos de direitos, pois anteriormente 
a legislação brasileira no que diz respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes era regida 
pela Doutrina da Situação Irregular.1 

No Brasil, as políticas voltadas a crianças e adolescentes foram orientadas pela Doutrina de 
Situação Irregular com vigência entre 1927 até 1988, marcada pelo viés tutelar, paternalista e 
assistencialista. Nesse entendimento, a atuação brasileira destoava do posicionamento 
internacional. Naquela conjuntura, a proteção à infância mereceu a atenção da Organização das 
Nações Unidas (ONU) com a Declaração dos Direitos da Criança de 1959. No Brasil a defesa da 
criança e do adolescente insere na luta da sociedade brasileira pela redemocratização do país.   
Em meados da década de 1970, movimentos sociais deflagram a luta para “[…] romper com a 
forma humilhante, vexatória e coisificada com a qual a infância e a adolescência eram tratadas.” 
(PINI, 2015, p. 11).   

Nesse ponto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e a Declaração dos Direitos 
da Criança contribuíram na fundamentação da luta, que tem sua expressão maior com a 
promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 13 de julho de 1990, com 
arcabouço jurídico voltado a proteção integral e uma carta de direitos fundamentais à infância 
e à juventude. Filiando suas diretrizes aos direitos estabelecidos pela CF/1988 e Convenção 
sobre os Direitos da Criança (1989), assegurando avanços significativos no âmbito da legislação 
brasileira à proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Segundo Fernando Luz, 

O ECA apresenta inovações que até hoje não encontram similaridade em 
outros países, a exemplo dos Conselhos de Direitos, com composição 
paritária e caráter formulador, deliberativo e de controle social das políticas 
públicas destinadas a crianças e adolescentes, bem como os Conselhos 
Tutelares, eleitos na própria comunidade e com independência dos três 
Poderes, com as funções de ouvidoria comunitária e de fiscalização dos 
programas de atendimento (LUZ, 2019 p.28) 

Sendo assim, rompe com o termo pejorativo criança menor, ao reconhecer crianças e 
adolescentes como sujeitos de direitos, sendo-lhes garantidos proteção integral. Para tal, torna 
nítido que a criança e o adolescente precisam ter seus direitos assegurados, incluindo “colocá-
los a salvo” de toda forma de exploração, violência e opressão, o que exige a articulação em 
diversas dimensões (educação, assistência social, saúde).  

O ECA, em seu artigo 11, determina que “é assegurado acesso integral às linhas de cuidado 
voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), 

 
1 Doutrina que tem como principais normas norteadoras o Código de Menores de 1927, também conhecido como 
Código Mello Mattos, e o Código de Menores de 1949. 
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observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e 
recuperação da saúde (BRASIL,1990).” 

Nesse entendimento, conforme preceitos constitucionais, é dever do SUS garantir a criança e ao 
adolescente o acesso à saúde, promover ações de proteção e recuperação da saúde,  

O Ministério da Saúde, gestor federal do SUS, seguindo as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) feitas na Assembleia Geral das 
Organizações das Nações Unidas (ONU) em 1996, declarou que a violência se 
constitui em um importante problema para a saúde pública. Assim, publicou 
a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 
Violências, Portaria nº 737/2001, e definiu um instrumento de notificação, às 
autoridades competentes, de casos de suspeita ou de confirmação de 
violência contra crianças e adolescentes, Portaria MS/GM nº 1.968, de 25 de 
outubro de 2001. Também instituiu a Política Nacional de Atenção às 
Urgências, Portaria nº 1.863 - GM/2003. (MS, 2010, p.7). 

Por assim entender, o SUS materializa a atenção integral que pressupõe  acesso universal e 
igualitário aos serviços nos três níveis da atenção, com vistas a identificação, cuidado, proteção 
e atendimento de crianças e adolescente vítimas de violências. Isso significa articular ações 
preventivas, curativas e de reabilitação ofertadas na sua rede de serviços, bem como a 
notificação obrigatória de casos suspeitos ou confirmados de violências. Segundo o Ministério 
da Saúde “a violência pode gerar problemas sociais, emocionais, psicológicos e cognitivos 
capazes de impactar fortemente a saúde das pessoas ao longo de sua existência” (MS, 2010, p. 
11), por isso são necessárias ações e diretrizes que atuem na atenção integral à saúde de 
crianças e adolescentes. Nesses termos, reforça a importância de profissionais capacitados para 
lidar com as vítimas que recorrem aos serviços de saúde, tanto no sentido de prestar um 
atendimento de qualidade, quanto da notificação da violência,  dando visibilidade a esse 
fenômeno universal de dimensão social, histórico e cultural, bem como contribuindo para 
dimensionamento epidemiológico que envolve esse fenômeno (PINI, 2015). 

Diante da gravidade desta questão, e da responsabilidade estatal no enfrentamento, prevenção 
e combate da violência, resultou em política e legislação própria com campanhas, programas e, 
principalmente, pela legislação específica. Nessa direção foi criado em 2006, o Plano Nacional 
de Promoção da Saúde, instrumento importante no combate à violência e a promoção da cultura 
de paz, priorizando a prevenção a todo o tipo de violência. Posteriormente, tal plano foi 
reformulado pela Portaria MS/GM no 2.446, de 11 de novembro de 2014, ampliando o conceito 
de promoção a saúde, entendo a importância da articulação com a rede de proteção. 

Outros marcos importantes são as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de 
Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde e a Linha de Cuidado 
para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de 
Violências, publicadas em 2010 pelo Ministério da Saúde, ambas destinadas a promoção da 
saúde e a prevenção de violação de direitos.  

Reforçando o que já foi estabelecido anteriormente, o Ministério da Saúde em 2015, publica a 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que estabelece como prioridade 
articular um conjunto de ações e estratégias da rede de saúde para a prevenção de violências e 
acidentes, além de organizar metodologias de apoio aos serviços especializados e processos 
formativos para a qualificação da atenção à criança em situação de violência de natureza sexual, 
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física e psicológica, negligência ou abandono, visando à implementação de linhas de cuidado na 
Rede de Atenção à Saúde e na rede de proteção social no território. 

Para que os direitos dessa população sejam efetivados é preciso a articulação das ações das 
políticas implementadas nos sistemas de segurança pública, assistência social, saúde, educação 
e justiça de forma a promover uma forte e consolidada rede de proteção. 

A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL NO COMBATE AO ABUSO E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: Porque eu 
só preciso de pés livres, de mãos dadas, e de olhos bem abertos.  

Como marco legal, o ECA confirma direitos as crianças e o adolescentes preconizados na 
CF/1988.  No sentido de assegurar e fortalecer sua implementação, em 2006 foi criado o  Sistema 
de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA). Consolidado pela Resolução n. 
113 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda)2. Tal sistema 
promove a interação entre Estado, família e sociedade civil na operacionalização e garantia de 
direitos as crianças e aos adolescentes. Por sua vez, através dessa representação é possível a 
democratização das decisões políticas, o fortalecimento da democracia e da cidadania pela via 
da participação, na perspectiva do controle social, assegurado na Constituição brasileira (1988).  

O Conanda é composto por 28 conselheiros titulares e 28 suplentes escolhidos por meio de 
eleições que ocorrem a cada dois anos em assembleia, representados pelo Poder Executivo e 
pela sociedade civil, sendo 28 representantes indicados por ministros executivos e 28 pela 
sociedade civil. 

O SGDCA reuni diversos serviços, programas, entidades e órgãos (Conselho Tutelar, promotores 
e juízes das Varas da Infância e Juventude, defensores públicos, assistentes sociais, policiais e 
diversos outros) para o atendimento e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, 
composto por três eixos estratégicos: Defesa, Controle Social e Promoção de Direitos. 

A Defesa, de acordo com Gadelha (2019) é responsável pela aplicação de medias protetivas por 
meio das instâncias públicas e mecanismos jurídicos de proteção (Conselho Tutelar, Defensoria 
Pública, Ministério Público, Policias e dentre outros), o Controle Social são as ações públicas 
realizadas em espaços de discussões coletiva de promoção e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente e a Promoção de Direitos são as políticas de atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente envolvendo diversas áreas (educação, saúde, assistência social).  

O art. 86° do ECA dispõe que:  

A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á 
através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-
governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
(BRASIL, 1990) 

 
2 É a instância máxima de formulação, deliberação e controle das políticas públicas para a infância e a adolescência 
na esfera federal foi criado pela Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991 e é o órgão responsável por tornar efetivo os 
direitos, princípios e diretrizes contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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Como visto,  o SGDCA organiza a rede de proteção com o objetivo de prevenir as violências, 
promover a articulação e mobilização de órgãos responsáveis pelas causas de criança e 
adolescente, prover os serviços qualificados, de fiscalizar os responsáveis pela violação de 
direitos e também de assegurar a participação dessa população na reconstrução do seu projeto 
de vida. 

Em caso de violências a rede de proteção deve ser capaz de construir estratégias eficientes que 
previnam e enfrentem esses casos e isso só é possível com a união dos agentes públicos (SGDCA) 
com os atores sociais (rede). 

Nota-se que a violência possui diversas expressões, formas e dimensões que se manifestam de 
diferentes maneiras na vida dos sujeitos sendo uma questão extremamente complexa podendo 
ter várias perspectivas teóricas. A violência se expressa nas relações sociais, tanto nas de classes 
como nas interpessoais segundo, Nunes (2011) “como um fenômeno sócio-histórico que assume 
configurações e contornos que permanentemente se renovam, tornando seu enfrentamento 
cada vez mais desafiador”. 

A violência que envolve a criança e o adolescente estão relacionadas com as relações de poder, 
quando há a apropriação não apenas de seus destinos, do discernimento e da decisão livre, mas, 
sobretudo, de sua pessoa. Esse poder que se expressa através da repressão, do autoritarismo, 
da coisificação da infância e da adolescência pode estar presente, tanto na esfera familiar, 
quanto em distintos contextos institucionais, isto é, segundo Faleiros (1998). 

Ao tratar da violência contra crianças e adolescentes, o Ministério da Saúde manifesta que “[...] 
quaisquer atos ou omissões dos pais, parentes, responsáveis, instituições e, em última instância, 
da sociedade em geral, que redundam em dano físico, emocional, sexual e moral às vítimas 
(BRASIL, 2001). No caso em que as vítimas sejam crianças e/ou adolescente, a Lei n° 13.431/2017 
define e conceitua os tipos de violência e também estabelece o sistema de garantia de direitos 
da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Sendo assim, a lei considera 
como formas de violência: a física, a psicológica, a institucional e a sexual. 

Tal lei estabelece essas formas de violência, é importante salientar que existem outros, talvez 
menos visíveis como: a negligência, a estrutural, a simbólica e as “novas” formas de violência 
que ocorrem por via internet.  As formas de violência podem ser explicitadas da seguinte forma:  

 

 
Fluxograma 2: Formas de violência contra crianças e adolescentes. 

Fonte: Geovanna Rodrigues de Souza, 2020. 
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Nota-se pelo fluxograma, a violência sexual se manifesta de várias formas de violência. Tanto 
assim, que a Lei nº 13.431/2017 tratou de responsabilizar “qualquer conduta que constranja a 
criança ou o adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato 
libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não” 
(BRASIL,2017). 

No Brasil, no ano de 2019, foram registradas 86.837 denúncias de violações de direitos de 
crianças e adolescente por meio do Disque 1003 , dessa 11% se referem a violência sexual. No 
estado de Goiás, em 2018, foram denunciados 496 casos de abuso sexual, 74 de exploração 
sexual, 11 de grooming, 11 de pornografia infantil, 16 de sexting, e 2 relacionadas a outras 
violações, totalizando 610 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.   

As denúncias realizadas no Disque Direitos Humanos (Disque 100) são analisadas 
individualmente, encaminhadas para os órgãos competentes e monitoradas para garantir que 
providências sejam tomadas, nos casos de crianças e adolescentes há uma parceria com os 
conselhos tutelares e os demais serviços do Sistema de Garantia de Direitos.  

A rede de proteção dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil se expressa da seguinte 
forma:  

 
Fluxograma 3: Rede de Proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

Fonte: Geovanna Rodrigues de Souza, 2020. 

Em 2020, no contexto de pandemia pelo COVID-19, as autoridades sanitárias recomendam o 
isolamento e o distanciamento como estratégias para evitar o colapso do sistema de saúde, 
conter a propagação do vírus e reduzir os casos de óbitos. Diante disso, muitas famílias estão 

 
3 canal de comunicação da sociedade civil com o poder público, relacionadas a violações de direitos humanos 
gerenciado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH), acolhe denúncias diariamente das 
8h às 22h, inclusive nos fins de semana e feriados. Disponível em http://crianca.mppr.mp.br/pagina-3.html. 
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recolhidas em suas casas, conforme o socializado pela Agência Brasil (veículo de notícias 
brasileiras) por meio do relatório da organização não governamental (ONG) Word Vision, os 
casos de violações de direitos de crianças e adolescentes tendem a aumentar (CFESS,2020). 

Mediante a essa realidade e as violações dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, 
a rede de proteção deve atuar na prevenção, na prestação de serviços, na mobilização dos 
órgãos competentes e especializados, na fiscalização, na resolução dos casos e no 
fortalecimento dos vínculos familiares. 

ASSISTENTES SOCIAIS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À 
VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLECENTES NA ÁREA 
DA SAÚDE: há mais esperança nos meus passos do que tristeza 
nos meus ombros. 

O estágio curricular obrigatório configura em um momento privilegiado na formação 
profissional, visto que propicia aos estudantes aproximar das situações e condições reais de 
trabalho do assistente social, conhecer a instituição e as políticas sociais às quais o estágio está 
vinculado. Por meio do estágio articula-se teoria e pratica e possibilita uma leitura crítica da 
realidade institucional, conhecer as relações de poder, as disputas de interesses, os limites, 
possibilita apreender as expressões da questão social por meio das demandas que se 
apresentam ao assistente social.   

Por meio desse espaço  foi possível aproximar da temática relacionada aos direitos das crianças 
e dos adolescentes, já que o estágio foi realizado no ambulatório de pediatria e na clínica 
pediátrica de um hospital universitário de referência no estado de Goiás , que sendo uma 
instituição pública integrada ao SUS deve promover ações voltadas para a prevenção e combate 
da violência, incluindo a sexual, contra crianças e adolescentes. Reafirmando assim, o artigo 5º 
do ECA, “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (BRASIL,1990). 

 A realização do estágio neste espaço sócio-ocupacional trouxe contribuições indeléveis à 
minha formação crítica, e a construção da identidade profissional.  Durante as atividades de 
estágio aproximei do cotidiano da equipe de saúde, nela o assistente social, que atua no 
atendimento crianças e adolescentes vítimas da violência, foi possível ainda, conhecer como 
a rede de proteção se articula para garantir um direito assegurado as crianças e aos adolescentes 
pelas legislações vigentes. Muitos casos de crianças e adolescentes vítimas de violência chegam 
ao Hospital Universitário Federal de forma aleatória, sendo identificadas no momento do 
atendimento. Primeiramente é realizado o acolhimento, recebendo de forma empática e 
respeitosa crianças, adolescentes e famílias, logo após é realizado um atendimento no 
ambulatório de pediatria, as consultas variam de acordo com a violência sofrida pelo usuário. A 
partir disso é realizada a notificação e por fim, todos os casos são encaminhados para a rede de 
proteção. 

É importante salientar que todo esse processo é realizado por uma equipe multiprofissional 
composta por diferentes profissionais da saúde como médicos, enfermeiros, psicólogos, 
assistentes sociais, fisioterapeutas, pedagogos, fonoaudiólogos, pois assim é feita uma avaliação 
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do caso de uma forma mais ampla colaborando para a análise dos vários fatores presente em 
cada caso. 

O profissional responsável por acionar a rede de proteção e cuidado é o assistente social. 
Geralmente esses casos são encaminhados ao Serviço Social para que as ações de proteção 
tenham continuidade. O primeiro órgão acionado pelo assistente social é o Conselho Tutelar e 
em casos mais graves, é acionado o Ministério Público. Antes de encaminhar os casos, o 
assistente social realiza uma entrevista social com a família para compreender as especificidades 
e particularidades de cada caso, para assim, identificar quais órgãos devem ser acionados. 

A rede de proteção é essencial para o enfrentamento dos diversos tipos de violações de diretos 
das crianças e adolescentes e para a garantia dos seus direitos, bem como, o assistente social, 
afinal, esse profissional é responsável por intervir nas expressões da questão social através de 
políticas públicas, o que inclui os casos de violência.  Nesse sentindo, entende-se que a questão 
social é,  

apreendida como um conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 
capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais 
coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos 
seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade”. 
(IAMAMOTO, 1998, p.27). 

Em seu cotidiano profissional nos diferentes espaços socio ocupacionais o assistente social deve 
ser capaz de dar respostas a questão social e suas manifestações. Segundo Marilda Iamamoto, 

A atuação dos assistentes sociais dá-se no âmbito das relações entre as classes e 
destas com o Estado no enfrentamento das múltiplas expressões da "questão social", 
sendo a política social uma mediação fundamental do exercício profissional voltado 
para a sua formulação, gestão avaliação e financiamento, assim como para a 
assessoria aos movimentos sociais. Desenvolvemos uma ação educativa na 
prestação de serviços sociais, viabilizando o acesso aos direitos e aos meios de 
exercê-los e contribuindo para que necessidades e interesses dos sujeitos de direitos 
adquiram visibilidade na cena pública e possam ser reconhecidos. Afirmamos o 
compromisso com os direitos e interesses dos usuários, na defesa da qualidade dos 
serviços sociais (IAMAMOTO, 2014, p. 618).  

 Isso expõe quão desafiador é o trabalho do assistente social nos diferentes espaços socio 
ocupacionais.  Com formação generalista, pressupõe domínio teórico-metodológico, técnico-
operativo e ético-político para conhecer a realidade da população atendida e identificar suas 

demandas resultantes das expressões da questão social, no sentido de construir  respostas 
profissionais que extrapolem os limites das atividades rotineiras e imediatas que 
sucumbe o trabalho do assistente social aos atendimentos focalizados e que despolitiza 
a questão social. As atribuições e competências para tal estão orientadas e norteadas por 
direitos e deveres prescritos pelo Código de Ética Profissional ( 1993), Lei de Regulamentação 
da Profissão ( 1993) e pelos Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde 
(2010), e ainda, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Os princípios contidos no 
Código de Ética (1993) reafirmam a defesa intransigente dos direitos humanos, a garantia dos 
direitos civis, políticos e sociais, o posicionamento em favor da equidade e justiça social e dentre 
outras. Indicando que os assistentes sociais devem se posicionar contra toda e qualquer forma 
de violência, autoritarismo, tortura, negligência, ou seja, violação de direitos. 

587



 

 

Sabe-se que a violência se materializa em diferentes manifestações, é uma expressão da questão 
social. Posto que são resultantes da própria estrutura capitalista e das relações interpessoais. É 
essas respostas só são possíveis mediante as dimensões éticas, políticas e técnicas da profissão 
que se articulam com os serviços, programas, projetos e políticas sociais prestados à população. 

O assistente social no contexto da política pública de enfrentamento da violência contra crianças 
e adolescentes deve garantir seus direitos, oferecer recursos para que a família saia da situação 
de violência, garantir a proteção da criança, trabalhar os outros aspectos da vida da família 
social, cultural, econômico e político.  

Em casos notificados dentro das instituições de saúde, o assistente social deve acionar a rede 
de proteção que de forma articulada irá intervir na realidade da vítima colaborando para a 
superação da situação de violência. É válido ressaltar que “a responsabilidade pela notificação 
é função de toda a equipe, o assistente social deve colaborar nessa ação, mas não é atribuição 
privativa do mesmo” (CFESS, 2010, p.51). 

Os Parâmetros para Atuação de Assistentes Social na Política de Saúde publicado pelo Conselho 
Federal de Serviço Social (CFESS), vincula as ações socioeducativas como atribuições e 
competências profissionais, destacando-se dentre elas:  

democratizar as informações da rede de atendimento e direitos sociais por 
meio de ações de mobilização na comunidade; 

 realizar atividades socioeducativas nas campanhas preventivas; elaborar 
e/ou divulgar materiais socioeducativos como folhetos, cartilhas, vídeos, 
cartazes e outros que facilitem o conhecimento e o acesso dos usuários aos 
serviços oferecidos pelas unidades de saúde e aos direitos sociais em geral 
(CFESS,2010, p. 56). 

Além de ações socioeducativas, o profissional de Serviço Social deve desenvolver ações 
socioassistências:  

conhecer e mobilizar a rede de serviços, tendo por objetivo viabilizar os 
direitos sociais;  

facilitar e possibilitar o acesso dos usuários aos serviços; 

construir o perfil socioeconômico dos usuários, evidenciando as condições 
determinantes e condicionantes de saúde, com vistas a possibilitar a 
formulação de estratégias de intervenção por meio da análise da situação 
socioeconômica (habitacional, trabalhista e previdenciária) e familiar dos 
usuários, bem como subsidiar a prática dos demais profissionais de saúde 
(CFESS,2010, p. 45). 

Assim como, ações de articulação com a equipe de saúde:  

identificar e trabalhar os determinantes sociais da situação apresentada pelos 
usuários e garantir a participação dos mesmos no processo de reabilitação, 
bem como a plena informação de sua situação de saúde e a discussão sobre 
as suas reais necessidades e possibilidades de recuperação, face as suas 
condições de vida;  
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participar, em conjunto com a equipe de saúde, de ações socioeducativas nos 
diversos programas e clínicas, como por exemplo: na saúde da família, na 
saúde mental, na saúde da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, da 
pessoa com deficiência (PCD), do trabalhador, no planejamento familiar, na 
redução de danos, álcool e outras drogas, nas doenças infectocontagiosas 
(DST/AIDS, tuberculose, hanseníase, entre outras) e nas situações de 
violência sexual e doméstica;  

 realizar a notificação, junto com a equipe multiprofissional, frente a uma 
situação constatada e/ou suspeita de violência aos segmentos já explicitados 
anteriormente, às autoridades competentes, bem como verificar as 
providências cabíveis, considerando sua autonomia e o parecer social do 
assistente social (CFESS,2010, p. 53-54). 

É importante destacar o compromisso ético-político dos assistentes sociais que atuam no 
hospital do estudo para com as atividades de estágio. Desta forma, o assistente social 
desempenha suas atribuições sustentadas no projeto ético-político da profissão na perspectiva 
da proteção dos direitos da criança e do adolescente e da prevenção da violação desses direitos, 
na defesa intransigente dos direitos humanos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É necessário reconhecer os avanços da legislação no enfrentamento das diversas formas de 
violência praticadas contra crianças e adolescentes, atendendo lutas históricas dos movimentos 
em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Por sua vez, sem negar os constrangimentos, 
visto que a efetivação das diretrizes especificas que tratam do combate ao abuso e exploração 
sexual, venha de forma gradativa e lenta. 

Apesar dos avanços legais, os índices de violência contra crianças e adolescentes é alto.  Sendo 
a violência um fenômeno multifacetado e estrutural, expressão da questão social, estudos 
demonstram que seu enfrentamento exige ir além da Rede de Proteção Especializada, é 
necessária a compreensão da complexa realidade imposta pelo sistema capitalista que interferi 
diretamente nas relações sociais e nas políticas sociais, se estabelecendo pois como um 
problema social, econômico e histórico. 

O Estado não responde à questão social de forma universal, muito pelo contrário, atua por meio 
de políticas sociais seletivas, focalizadas e compensatórias que não conseguem atender as 
necessidades da população e muito menos garantir seus direitos, e com a interferência do 
neoliberalismo a tendência é o aprofundamento da desigualdade social, logo, a intensificação 
das expressões da questão social, o que envolve a violência, inclusive as cometidas contra 
crianças e adolescentes. 
É de suma importância que todos os profissionais envolvidos no processo de garantia dos 

direitos das crianças e adolescentes, sejam capacitados para atuar nessa realidade, cheia de 

desafios e contradições, e entender como o sistema capitalista corrobora para a difusão de 

todos os tipos de violências, para assim criar estratégias que ultrapasses os limites institucionais 

e conseguir intervir de fato na vida dessa população usuária, e isso por meio da inclusão dessa 

temática nos cursos de graduação. 

 Aproximar desta realidade suscitou-me a inquietação em relação a importância do apoio 

psicológico a equipe para lidar com as angustias, ansiedades, limites, frustrações provocadas 
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pelo trabalho que apresenta um forte desgaste emocional, assim como formação permanente 

dos profissionais que atuam no atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de violência 

no sentido de assegurar um atendimento pautado na integralidade. Destaca-se a importância 

dessa formação na perspectiva da totalidade, o que pressupõe inserir a violência no contexto 

das relações sociais mais amplas. 

O Serviço Social é uma profissão que possui seu projeto ético-político vinculado a um projeto de 
transformação da sociedade, tendo como direção social garantir e defender os interesses da 
classe trabalhadora. Por sua vez, em relação as crianças e aos adolescentes essa profissão se 
posiciona a favor da garantia de todos os seus direitos e contra todo e qualquer tipo de violência, 
aliás “ o projeto profissional vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de uma 
nova ordem social, sem dominação e ou/exploração de classe, etnia e gênero” (NETTO, 
1999,p.104-5).  

Sendo assim, o ECA, o SUS e o Serviço Social andam de mãos dadas, pois é necessário que 
estejam articulados para proteger e garantir os direitos das crianças e adolescentes.  
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RESUMO 
 

Entender o processo de formação da identidade nacional é um trabalho complexo para aqueles que 
trilham o caminho dos Direitos Humanos e pelo antirracismo. É fundamental compreender o racismo 
como parte da formação do Brasil e como este se estrutura e se perpetua como efeito do colonialismo 
interno, oprimindo, ainda hoje, o exercício de direitos pela população negra no país. Nessa perspectiva, 
o trabalho é uma análise do Código de Menores de 1927 a partir de conceitos explícitos e implícitos 
observados na legislação sob a ótica de estudos jurídico-raciais. O objetivo é analisar como a tutela da 
criança, implicitamente negra, torna-se um artifício para a reprodução da estrutura racista da 
sociedade.  Apresenta-se uma  visão sobre  como  a  criança  negra,  mais  especificamente  do  sexo 
masculino, era apontada como ser naturalmente desviante dos padrões morais da época e como o a 
legislação que deveria protegê-la a coloca sob controle, sob a vigilância, como objeto de ação público- 
estatal. Esse artigo é produto do plano de trabalho de iniciação científica “Racismo e Legislação Penal 
Brasileira: do Império à Era Vargas”. Essa é uma pesquisa de aproximação, devendo mesclar o estudo 
teórico sobre racismo no Brasil e suas repercussões na legislação brasileira. Como resultado, será 
possível problematizar, refletir, questionar e indicar questões sobre como se dá a exclusão da 
população negra utilizando o controle da criança negra, estigmatizada como “pivete” e “menor”, por 
parte e com assentimento do Estado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Racismo Estrutural, Identidade Nacional, Exclusão da População Negra e Legislação 
Brasileira 

 

INTRODUÇÃO 
 

No início do século XX, o Brasil era uma nação a se firmar, com um povo a ser civilizado. Alicerçar o 
sentimento de pertença do brasileiro tornou-se objetivo da elite intelectual da Primeira República 
(1889 a 1930) sob as ideias eugenistas, higienistas e nacionalistas. Entretanto, formatar essa nação e 
essa população depois de quase trezentos  e cinquenta anos de escravização, num cenário pós- 
abolição, bem assim no contexto de enorme desigualdade social, de urbanização crescente, porém 
gravitando em torno da propriedade rural (HOLANDA, 2009; ADORNO, 1988), de miscigenação e de 
capitalismo emergente na condição de dependência (MARINI, 1978) foi um desafio que buscou no 
“colonialismo interno” (GONZÁLEZ CASANOVA, 2007), no “melhoramento da raça” (SOUZA, 2012) 
e na vigilância e preservação da criança, a esperança para o futuro da nação (RIZZINI, 2008). 

 
Nessa conjuntura, sob a ótica da infância, mais precisamente, sob a história silenciada da criança negra 
marginalizada – do “pivete”, a projeção identitária nacionalista se apresentará como o reflexo oposto 
dessa “missão salvadora”. Assim como se buscava o ideal de “homem civilizado”, a criança, esperança 
da nação, também era fruto de um ideal colonialista que visava o embranquecimento da sociedade e 
a perpetuação do modelo de “homem universal” (ALMEIDA, 2018; RIZZINI, 2008; TELLES, 2001). 

 

No âmbito dos estudos jurídicos-raciais, o ordenamento jurídico representa um construto das elites 
intelectual e política formadas por homens brancos (MALERBA, 1994). A legislação brasileira, desde o 
processo de independência até a primeira metade do século XX, sob análise neste trabalho, pode ser 
considerada produto da visão colonial, eurocentrada, e, nesse sentido, implicitamente, racista. 

 

Traçando uma linha do tempo sobre os direitos da criança e do adolescente antecedentes ao Código 
de Menores de 1927, observamos que a atenção à criança tinha um caráter religioso. A caridade 
Católica prevaleceu nos séculos XVIII e XIX. No Brasil Colônia, as crianças eram abandonadas nas "rodas
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dos expostos". As ações de assistência e proteção aos “rejeitados” eram destinadas ao âmbito privado 
da família e da Igreja. Já no início do século XX, sem prescindir da ação e do apoio eclesial, a infância 
torna-se uma questão de cunho social, de competência do Estado (RIZZINI, 2008; RIZZINI; 2009). 

 
Em 1890, o Código Criminal da República determina a penalização de crianças com idade entre 9 e 14 
anos. Em 5 de janeiro de 1921, a idade mínima para responder criminalmente passa a ser de 14 anos. 
A lei nº 4.242/1921 tratou da assistência e proteção ao que chamou de "menores abandonados" e 
"menores delinquentes", sendo regulamentada posteriormente, em 1923, por decreto.  Carentes, 
infratores ou abandonados eram, na verdade, vítimas da falta de proteção. Contudo, as normas lhes 
impunham vigilância (SANTOS, 2004). 

 

Em 12 de outubro de 1927, no Palácio do Catete no Rio de Janeiro, o presidente Washington Luiz 
assinava uma lei que ficaria conhecida como Código de Menores ou Código Mello Mattos – CMM. Do 
ângulo normativo-positivista, pode-se dizer que foi um avanço, pois se tratava da primeira legislação 
especial brasileira que buscava criar uma “justiça de menores”, portanto, um órgão do Poder Judiciário 
com formação específica para analisar e julgar a “situação irregular” dos “menores”. No entanto, 
conforme Irene Rizzini (2008), ao trazer consigo a necessidade de aplicar punições mais adequadas e 
em lugar mais apropriado, esse conjunto normativo se constituía como parte da necessidade de 
“salvar”, de ‘civilizar”, de “reeducar”, de “curar”, ou seja, tinha um aspecto moralizante por meio de 
qual se associava de forma imediata ao sanitarismo e à eugenia que se propagam como ideias centrais 
para a formação da “nação brasileira”. Sem se descolar das relações raciais, é o debate sobre uma 
superioridade de raça que emerge sem obstáculos em torno da figura do “menor”. Tal Código então 
funcionava como instrumento de controle, transferindo para o Estado a tutela dos “menores 
inadaptados” e, assim, justificava a ação dos aparelhos repressivos, a sua “manicomialização” e a sua 
segregação em Colônias Correcionais ou Escolas Correcionais (RIZZINI, 2008). 

 

O Código de Menores protegia, controlava ou buscava adequar os “desviantes” às normas morais e 
sociais impostas pelo Estado? Quem era o “menor”? Quem era o “pivete”? 

 
A partir desses questionamentos, podemos afirmar, com base na análise de conceitos implícitos e 
explícitos na legislação de “Assistência e Proteção aos Menores” de 1927 que a expressão “menor” era 
utilizada para designar um sujeito que tem classe social e cor da pele específicas. O documento 
histórico analisado evidencia, pelo ângulo do direito menorista, como o racismo se estruturou na 
sociedade  com  apoio  do  Estado  brasileiro.  O menino  negro  e pobre,  constituído  como  “menor 
delinquente”, como o “pivete”, é deslocado da infância protegida para uma desumanização vigiada, 
fincada no racismo estrutural como forma de racionalidade, de compreensão das ações conscientes e 
inconscientes da ordem social, ou seja, um racismo que é parte da dinâmica cotidiana “normal” 
brasileira e, consequentemente, da condição em que se coloca a população negra (ALMEIDA, 2018). 

 

Este trabalho, antes de tudo, tem um questionamento sobre quem somos enquanto povo gestado em 
solo  invadido,  povo  concebido  por  estupros,  povo nutrido  pela  violência,  pela  opressão  e pela 
repressão colonizadora. É um trabalho, sobretudo, sobre enegrescência e sobre enegrescer a História 
da Identidade Nacional Brasileira, pigmentar a leitura e a interpretação da legislação e “escurecer” o 
olhar sobre o ordenamento jurídico erigido pelos “brancos da lei”, expressão de Jurandir Malerba 
(1994). 

 
Os estudos sobre a criança negra, sua identidade nacional e racial subjugadas e oprimidas tornam-se 
cada vez mais pertinente e necessários à compreensão da realidade, aqui entendida historicamente.
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A genealogia da subjetividade do “menor”, dos equipamentos de tutela e do nascimento de uma 
dogmática própria para tratar crianças e adolescentes no direito público brasileiro nos remete à um 
passado de higienização das cidades e de políticas de embranquecimento (SOUZA, 2012; RIZZINI, 
2008). 

 
A abstração de condições concretas adotada como recurso no emprego de certos termos em textos 
de leis não pode anular a necessidade de compreender o sentido social dessas mesmas palavras. O 
“pivete”, representado aqui como o “menor”, designava a criança e o adolescente pobres e negros, tal 
qual identificado por parte da elite intelectual e política do país, mais especificamente por aquela que 
hegemonizava o processo de elaboração de leis projetando o progresso do povo brasileiro. Quem, nos 
dias de hoje, se confunde com o que se chama de “marginal”, era, como ainda é, o ser criminalizado 
primariamente1 por sua cor, pela pobreza, portanto, merecedor da vigilância do Estado e da sociedade, 
sobre seu corpo e sobre sua família. Nestes termos, era tutelado embora desprotegido e despido de 
sua dignidade, podendo sofrer segregação em instituições totais como o cárcere e casas de correção 
e reeducação, porque supostamente desprovido de uma “civilidade intrínseca” atribuída ao que se 
ansiava como “identidade nacional”. 

 

Propomos, no decorrer deste trabalho, uma tomada da palavra “pivete” por negros e negras com o 
fim de identificar quem se torna objeto do e no processo de interpretação, reelaboração/produção da 
norma. Para tanto, lançamos mão de estudos históricos da legislação, construímos um quadro 
comparativo de termos e suas conotações legal e historicamente situadas. Pensar sobre como a 
infância se forma no discurso jurídico brasileiro de perspectiva racialista como problema e, a partir de 
um intrincado jogo de palavras, compreender como se dá, por meio da legislação e do sistema de 
justiça, a naturalização do racismo em meio ao processo de “integração” ao “povo brasileiro” dos povos 
negros sequestrados e trazidos para o país na condição de escravizados, bem assim seus descendentes, 
é o nosso objetivo fundamental. 

 

Compreender o papel da norma jurídica, especificamente das leis de assistência e proteção a 
“menores” como forma de naturalização do racismo em meio à depuração do vínculo entre Direito 
estatal e moral dominante no Brasil, isto é, do modo como a lei absorve e propaga a moral dos 
senhores, é também uma maneira de desvendar uma cultura política fundada na desigualdade e na 
subordinação da população negra. 

 

Centrado em uma concepção antirracista, o “problema do ‘menor’” será abordado sob a perspectiva 
dos estudos jurídico-raciais, lançando mão especialmente de uma epistemologia negra referenciada 
em autores negros e autoras negras, a exemplo de Abdias Nascimento, Clóvis Moura, Kabenguele 
Munanga, Silvio Almeida e Lélia Gonzalez. Contudo, não prescindirá de outras contribuições 
promovidas por autores brancos e autoras brancas, como Florestan Fernandes e, principalmente, Irene 
Rizzini, referência nos estudos sobre a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à 
infância no Brasil. 

 

RACISMO E IDENTIDADE NACIONAL 
 

 
 
 
 

1 A criminalização primária está diretamente relacionada ao “ser”, ao processo de estigmatização a priori a que 
se submete alguém substituindo sua condição de sujeito pela de assujeitado. Portanto, não guarda qualquer 
vínculo com condutas definidas como “tipicamente criminosas” (BECKER, 2008).
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Como dito acima, no Brasil pós-abolição e pré-Revolução de 1930, a construção da identidade nacional 
é impulsionada pela busca de uma reforma civilizadora. Esta consistiria em processo de regeneração 
do homem brasileiro apoiado por uma política eugenista (melhoramento da raça com vistas ao 
embranquecimento da população) e pela reforma saneadora da Primeira República (urbanização com 
derrubada de cortiços, vacinação em massa, abertura de grandes avenidas, afastamento de populações 
pobres, quase sempre negras, das regiões centrais, entre outras medidas). Contudo, para “regenerar o 
homem”, supunha-se necessário, primeiro, projetá-lo na infância, depois, moldá-lo ao longo da vida 
para que este “projeto de ser” venha a se realizar no futuro. É nesse sentido que se vislumbra “a criança 
como futuro da nação”. 

 
O interesse pela infância, nitidamente mais aguçado e de natureza diversa daquela 
observada em séculos anteriores, deve ser entendido como reflexo dos contornos 
das  novas  ideias.  A  criança  deixa  de  ocupar  uma  posição secundária  e  menos 
desimportante na família e na sociedade e passa a ser percebida como valioso 
patrimônio da nação; como ‘chave para o futuro’, um ser em formação - ‘ductil e 
moldavel’ - que tanto pode ser transformada em ‘homem de bem’ (elemento útil 
para o progresso da nação) ou num ‘degenerado’ (um vicioso inútil a pesar nos cofres 
públicos) (RIZZINI, 2008, p. 24). 

 
A criança, em outras palavras, era o princípio de tudo. O embrião que deveria ser gestado por um 
corpo saudável para que pudesse crescer e reproduzir com a sua existência a missão salvadora 
impulsionada pelo Estado como essencial para o progresso da nação (RIZZINI, 2008). No entanto, 
parece impossível conceber a criança negra, sem que entendamos o que é ser negro em uma sociedade 
que se pretendia branca ou que absorvia a pretensão de embranquecimento como parte de sua busca 
pelo “progresso”, sendo este uma síntese do que se tinha como um misto de desenvolvimento 
econômico, cultural, político, social, mas também como sinônimo de civilidade, de elevação moral e 
alcance de uma razão superior (RIZZINI, 2008; TELLES, 2001; SOUZA, 2012; MUNANGA, 2019; GÓES 
JÚNIOR, 2014). 

 
Nessa perspectiva, embora a infância como um todo fosse apontada como fundamental para salvar a 
nação, sobretudo por expressar a existência de seres desprovidos de senso crítico, bem assim poder- 
se tornar perigosa por estar indefesa quanto a ideias e a modelos de comportamento reputados 
“imorais”, “viciosos”, “delinquentes”, “criminosos”, “marginais”, defrontamo-nos com uma 
problemática: quem é a criança considerada “naturalmente” capaz de reproduzir um projeto de nação, 
que era também um projeto de poder, e quem é a criança que precisa ser salva, isto é, que deve 
absorver como “naturais” os padrões de sociabilidade que a ela se impõem para que se materializem 
tais propósitos, de nação e político? 

 

A resposta parece evidente. A criança genuinamente “salva” ou aquela em quem se projeta a nação 
era a criança “bem nascida”, educada, “portadora nata”, “legítima”, de uma cultura superior, civilizada, 
ou seja, explicitamente branca. Por outro lado, a criança que precisava ser salva, para que não se 
comprometesse o que se idealizava como ideal de nação, era a criança tida como herdeira dos 
degenerados, “naturalmente” afetada pelos vícios, pela falta de moral e de educação, considerada 
cultural e racionalmente inferior, incivilizada, perigosa a priori, a criança implicitamente negra. 

 

Compreendamos, a partir desse paradoxo, como o ideário do branqueamento manteve os corpos 
negros à margem e dificultou a cristalização da identidade negra ou mestiça, e, consequentemente, 
tornou-se padrão na formação da identidade nacional.
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(...) O fim do sistema escravista, em 1888, coloca aos pensadores brasileiros uma 
questão até então não crucial: a construção de uma nação e de uma identidade 
nacional. Ora, esta se configura problemática, tendo em vista a nova categoria de 
cidadãos: os ex-escravizados negros. Como transformá-los em elementos 
constituintes da nacionalidade e da identidade brasileira quando a estrutura mental 
herdada do passado, que os considerava apenas coisas e força animal de trabalho, 
ainda não mudou? (...) O que estava em jogo, nesse debate intelectual nacional, era 
fundamentalmente a questão de saber como transformar essa pluralidade de raças 
e mesclas, de culturas e valores civilizatórios tão diferentes, de identidades tão 
diversas, numa única coletividade de cidadãos, numa só nação e num só povo.” 
(MUNANGA, 2019, p. 54-55). 

 

A “missão civilizadora” trazia em si um componente moral ou moralista, haja vista ser a imposição de 
valores particulares ao todo da sociedade (HABERMAS, 2003). Por essa razão, civilizar significava 
moralizar. Era, como o próprio nome anuncia, uma tarefa pública, uma ação do Estado por meio do 
controle das famílias pobres, negras e daquelas chefiadas por mulheres, conforme se pode notar no 
Código de Menores de 1927. No contexto em que se produz esse conjunto normativo, a sociedade 
brasileira era representada como de elevado grau de imoralidade. O homem negro, os pretos e pardos, 
os mestiços e mulatos eram considerados como seres inferiores, imorais, vadios e ociosos. Logo, 
necessitavam ser civilizados e moralizados (MUNANGA, 2019; SOUZA, 2012). 

 

Em nome da ordem e do progresso, o saneamento e a modernização que deveriam compor, no fim do 
século XIX e início do século XX, o cenário de crescente urbanização, fomentaram a desigualdade social, 
subalternizaram a população negra, forjaram noções de alteridade, proporcionaram o apagamento 
cultural e homogeneizaram os padrões de comportamento. Como afirma Clóvis Moura, criou-se um 
“gueto invisível”, aqui compreendido como um modo de cidadania, que absorve a população negra 
brasileira na condição de “elemento consentido pela população branca e rica, autoritária e 
dominante”, que ainda a rejeita como parte de sua compleição (1988, p. 13). 

 

O Brasil da diversidade, de uma realidade multirracial, multicultural, multirreligiosa e pluriétnica é 
ocultado pelo Projeto Republicano fundado em ideário liberal, monocultural e eurocêntrico, segundo 
o qual a assimetria sociorracial se torna evidente (TELLES, 2001; MUNANGA, 2019). Apesar de se 
propagar uma noção inverídica de que se vivia sob um regime de democracia racial, ainda presente 
nos dias atuais, as raízes do povo brasileiro foram fincadas em solo rompido onde o ser negro emerge 
como antítese do branco. Para Abdias Nascimento, na obra “O Genocídio do Negro Brasileiro” (2016), 

 
Devemos compreender “democracia racial” como significando a metáfora perfeita 
para designar o racismo estilo brasileiro: não tão óbvio como o racismo dos Estados 
Unidos e nem legalizado qual o apartheid da África do Sul, mas institucionalizado de 
forma eficaz nos níveis oficiais de governo, assim como difuso e profundamente 
penetrante no tecido social, psicológico, econômico, político e cultural da sociedade 
do país (NASCIMENTO, 2016, p. 60) 

 

Em meio ao propósito salvacionista, de “regeneração do homem brasileiro”, de “preservação da raça 
brasileira”, a educação, ao menos no discurso público, é erigida ao patamar de elemento do processo 
civilizatório. Era necessário educar para civilizar, uma vez que “educar a criança era cuidar da nação; 
moralizá-la, civilizá-la. Cuidar da criança e vigiar a sua formação moral era salvar a nação.” (RIZZINI, 
2008, p.27).
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A sofisticação dos modos de estruturar o racismo e naturalizar a integração de homens negros e 
mulheres negras à sociedade em condição subalterna está no fato de se propagar a necessidade de 
civilizar, de educar, mas não haver acesso de todas as pessoas ao ensino formal e a maioria da 
população negra ser composta por analfabetos no início do século XX. Por meio de políticas públicas 
de restrito alcance, revelava-se o sentido concreto da legislação, qual seja, produzir privilégio valendo- 
se de termos abstratos que, isoladamente, pareciam concernir a todos de forma indistinta; sob análise 
de seus sentidos sociais e em conjunto com termos previstos em outros conjuntos normativos, 
mostram-se o contrário do que indicavam a princípio. Por isso, sustentamos que, somente observando 
como cada pessoa e sua condição eram compreendidas socialmente e na ação pública é possível 
perceber como o racismo se estrutura com apoio da legislação e do aparato de Estado. 

 

É o que ocorre com alguns direitos, entre os quais o direito à educação. Mesmo quando se fala em 
acesso amplo, depois de ser permitida apenas para a população livre e vacinada e expressamente 
proibida para crianças escravizadas (Regulamento para Reforma do Ensino Primário e Secundário do 
Município da Corte, de 1854); de se ter como suposto que as populações mais pobres necessitavam 
apenas de ensino primário; de serem as crianças negras segregadas em instituições asilares destinadas 
a disciplinar “meninos desvalidos”, ou seja, “livres em condição de mendicidade”, geralmente 
entregues pelos senhores ao governo após a Lei do Ventre Livre (1871), de modo que fosse possível 
“conservar a hierarquia e a civilização do Império”; a escola, já no período republicano, mantém-se 
ancorada em teorias raciais que davam por cientificamente admissível a desigualdade. Mesmo quando 
se tenta ampliar o acesso ao ensino, a partir de 1920, a escola primária e profissional é concebida para 
as camadas mais pobres e a escola secundária e a formação superior privilégios da elite (SCHWARCZ, 
2019). 

 

A suposta existência de uma racionalidade superior atrelada a um modelo de civilidade, bem assim a 
necessidade de propagá-la, é o que justifica a educação eugênica, instituída como modelo no artigo 
138, alínea b, da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. Da mesma forma, o 
Estado Novo, preocupado com a “preservação da raça brasileira”, por meio da Lei Orgânica do Ensino 
e da Reforma Capanema (composta de oito decretos-leis emitidos de 1942 a 1946), reafirma um 
sistema educacional que era, no dizer de Lilia Schwarcz, “um sistema de discriminação e bipartição 
social” (2019, p. 139). 

 

O atraso econômico, político, a falta de civilidade e moralidade do povo brasileiro eram justificados 
pela elite  intelectual  eugenista  como  resultado  da  integração  de  seres  racialmente  inferiores  à 
população brasileira. A superação do atraso civilizacional se daria pelo melhoramento da raça, isto é, 
pelo branqueamento do povo, o que implicava igualmente na europeização cultural e na assimilação 
da Europa como horizonte utópico a ser perseguido por atuação desenvolvimentista do Estado. Afinal, 
a identidade nacional proposta durante o Império e, posteriormente, na Primeira República e no Estado 
Novo era uma identidade fixa e fixada pelos padrões europeus e colonizadores como parte da 
construção de uma identidade racial como processo identitário político do qual iria resultar a nação 
até então inexistente e para o qual se fazia necessário o controle das crianças e, como parte disso, o 
incentivo à participação de mães pobres em programas de aprendizagem voltados à puericultura 
(alimentação, higiene, cuidados com a saúde física e psicológica). 

 
Neste aspecto, podemos dizer que na Era Vargas, a trajetória econômica, política, jurídica e racial do 
Brasil, se concretiza um ideário de nação e se eleva a ânsia de fortalecer e fabricar a noção de 
“integridade da Pátria”, é fundamental para mais uma vez naturalizar-se, institucionalizar-se e 
estruturar-se o racismo.

598



 

 

 

Por ser processo estrutural, o racismo é também processo histórico. Desse modo, 
não se pode compreender o racismo apenas como derivação automática dos 
sistemas econômico e político. A especificidade da dinâmica estrutural do racismo 
está ligada às peculiaridades de cada formação social (ALMEIDA, 2018, p. 42) 

 

Com a criança negra fora da escola, a população negra encontra mais um obstáculo interposto pela 
legislação para a construção de sua cidadania: estava impedida de eleger dirigentes e/ou integrar 
cargos de comando no Estado. Como a cidadania ativa estava vinculada a uma perspectiva cristalizada 
no direito de votar e de ser votado, o analfabetismo desabilitava os homens negros2 de participar do 
processo eleitoral (art 108, alínea a, da Constituição de 1934) e destituía uma grande parte do povo da 
condição de sujeito coletivo e individual capaz  de colocar em evidência as desigualdades ou 
injustiças sociais, bem assim protagonizar a negociação pública de condições de existência. 

 

O CÓDIGO MENORES DE 1927 
 

O Código de Menores ou Código Mello Mattos (CMM) foi instituído pelo Decreto 17.943-A, de 12 de 
outubro de 1927. Tinha duzentos e trinta e um artigos e foi assim chamado em homenagem a seu 
autor, o jurista José Cândido de Albuquerque Mello Mattos, nascido em Salvador-BA, em 19 de março 
de 1864. Mello Mattos foi o primeiro Juiz de Menores do Brasil, nomeado em 02 de fevereiro de 1924, 
exercendo o cargo no Rio de Janeiro, Capital do País nesse período, até o seu falecimento, em 1934. 

 

O CMM, como dito, também fazia parte da estratégia de educar o povo e sanear a sociedade por meio 
de leis de proteção da infância. O Código apresenta uma política higienista que une o discurso médico 
ao  discurso jurídico  como  paradigma de  ação civilizadora.  O discurso moralizador encontra sua 
justificativa central no “abandono moral”. 

 
O Código apresenta uma dualidade que ora se caracteriza em defesa da criança, ora se apresenta em 
defesa do Estado (RIZZINI, 2008). Duas categorias emergem como principais: proteção e vigilância. 
Assistência e repressão constituíam a base do texto legal. Para Rizzini (2008), é importante reconhecer 
a aliança estabelecida entre Justiça e Assistência, uma associação cujos reflexos legitimaram a criação 
de uma instância regulatória da infância. 

 

A doutrina subjacente ao Código Mello Mattos era a de manter a ordem social. As crianças com família 
não eram objeto do Direito; já as crianças pobres, abandonadas ou delinquentes, em situação irregular, 
passariam a sê-lo. É possível identificar na legislação analisada os mecanismos utilizados para 
institucionalizar e naturalizar, bem assim, transformar o racismo em face da população negra em 
política de Estado de definição de uma “identidade nacional”. 

 

A família, enquanto instituição constituída pelo casamento indissolúvel e sob a proteção especial do 
Estado (art. 144, da CF/1934), era um símbolo da ordem e da moral. Nessa ordem social, o homem 
casado, é, também, o pai e o provedor. É o cidadão de bem, de moral e bons costumes. Assim, 
depreende-se que os filhos deste casamento são educados, disciplinados, virtuosos e, 
majoritariamente, brancos. As crianças fruto dessa instituição familiar eram protegidas pelo Estado. Já 
sob o ângulo de outra (des)ordem social, podemos dizer que os herdeiros da escravidão, a prole dos 

 

 
2 Importante mencionar que, mesmo alfabetizadas, as mulheres estavam proibidas de participar dos processos 
eleitorais até 1927, quando o Estado do Rio Grande do Norte autorizou a participação das mulheres. Mas, 
nacionalmente, apenas com o Código Eleitoral de 1932 e a Constituição de 1934 instituiu-se o direito de votar e 
de ser votada para mulheres.
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recém-libertos, os desamparados, os pobres, deveriam restar sob a vigilância do Estado, visto que 
estariam em privações de condições de subsistência, de educação e de moralidade. Nesse sentido, 
compreendemos que a família negra e pobre, na sua subjetividade e, principalmente, na condição de 
inferiorização social que se encontrava na sociedade, era subjugada como instituição familiar, pois era 
considerada habitual em ambientes contrários aos bons costumes, considerada imersa nos vícios 
sociais (preguiça, vadiagem, álcool, por ex.) e desprovidas de hábitos de higiene. Os filhos dessas 
famílias eram vistos como portadores de ‘degenerescências’. “Essa crença justificava privilégios para 
uns e corretivos para outros” (RIZZINI, 2008, p. 53). 

 
O abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude importará falta 
grave dos responsáveis por sua guarda e educação, e cria ao Estado o dever de provê- 
las do conforto e dos cuidados indispensáveis à preservação física e moral. Aos pais 
miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do Estado para a 
subsistência e educação da sua prole. A “sagrada responsabilidade familiar” de zelar 
pelos seus filhos claramente adquire o sentido de vigiar a infância como um dever 
patriótico (RIZZINI, 2008). 

 

Já nos primeiros artigos do Código de 1927, observamos que um dos principais objetivos é manter a 
ordem a qual, naquele momento, era entendida como manter o status quo colonizador. O código 
visava proteger os abandonados, mas dedicou inúmeros artigos à punição dos “desviantes”. Resta 
entendível uma intenção de “salvar” a infância abandonada e preservar ou regenerar a adolescência. 

 

O Código foi dividido em onze capítulos. Os mais significativos para este trabalho, pois evidenciam a 
postura moralizadora, estão entre o sétimo e o décimo primeiro e tratam, sobretudo, sobre os 
menores delinquentes, liberdade vigiada, vigilância sobre os menores e os crimes e contravenções. 
Observa-se, pela própria nomenclatura dos capítulos, uma estrutura similar à legislação penal, 
evidenciando, assim, uma lógica punitivista. 

 
De acordo com o Código de Menores, podemos inferir que estariam em situação irregular aqueles 
menores de idade (18 anos) que estivessem expostos (art. 14); abandonados (art. 26); ou fossem 
delinquentes (art. 69). Era, pois, um tratamento conservador e parcial da questão. Entretanto, cabe 
destacar, que o CMM se constituía como um avanço legislativo considerável em relação a exploração 
do trabalho infantil e, principalmente, no estabelecimento da maioridade penal aos 18 anos, visto que 
até 1927 as crianças iam para a cadeia. 

 

No Código, é perceptível um caráter discriminatório que associava a pobreza à delinquência, 
encobrindo as reais causas das dificuldades vividas por crianças e adolescentes daquela época, a 
exemplo da enorme desigualdade de renda e de alternativas para subsistência e, consequentemente, 
a falta de perspectiva de futuro. Essa inferiorização dos mais pobres (negros) continha a ideia de norma 
a qual todos deveriam se enquadrar. Como se os mais pobres tivessem um comportamento desviante 
e uma certa “tendência natural à desordem”. Portanto, inaptos a conviver em sociedade e natural que 
fossem condenados à segregação.

600



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Trechos dos Códigos de Menores de 1927 
Fonte: Agência Senado https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/07/07/criancas-iam-para-a-cadeia-no-brasil-ate-a- 

decada-de-1920 

 

O PIVETE 
 

Abandonado, exposto, deixado, irregular, o outro, degenerado, desvalido, pequeno infrator, vadio, 
gatuno, mendigo, pedinte, delinquente juvenil, desviante. Esses adjetivos descrevem o “pivete” objeto 
deste trabalho e objeto e fim da lei analisada. As características e elementos que constituem esse 
conceito serão desveladas pelo conjunto de categorias que envolvem a Família e o Estado ancorados 
pela percepção de ordem, de moral e bons costumes, a partir da função que exercem socialmente e 
na exclusão mascarada pelo assistencialismo estatal e no racismo subentendido na legislação. 

 

Na trajetória que viemos construindo, a criança era, antes de tudo, o ser moldável que deveria ser 
protegido, preservado para que pudesse contribuir com o futuro da nação (nação saneada e civilizada). 
Assim, as leis de assistência e proteção aos “menores” se propunham a regular a situação da infância 
moralmente abandonada e delinquente (art 1º). A categoria jurídica “menor” emerge no campo penal, 
no século XIX, para designar as crianças e adolescentes “deliquentes” de 0 a 14 anos (maioridade à 
época), diferentemente da concepção biológica que compreende a faixa etária de 0 a 18 ou 21 anos. 
A acepção que elucidamos aqui ganhou a forma de um conceito que passou a ser balizado por fatores 
de ordem social, econômica e moral, e não apenas pela faixa etária. O “menor” é o “pivete”. 

 
“o uso corrente do termo menor dotado de uma conotação diferente da anterior: 
torna-se uma categoria jurídica e socialmente construída para designar a infância 
pobre – abandonada (material e moralmente) e delinquente. Ser menor era carecer 
de assistência, era sinônimo de pobreza, baixa moralidade e periculosidade. (RIZZINI, 
2008, p.134)
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As crianças e adolescentes abandonados eram, geralmente, entregues a um tutor para que fossem 
educados e adequados. A lei “fiscalizava” a situação social, moral e econômica dos pais. Como exposto 
no tópico anterior, a família era entendida na forma tradicional da sociedade patriarcal. Nesse âmbito, 
infere-se que grande parte das famílias negras não se enquadrava nos moldes tradicionais, por 
inúmeras questões que não cabem detalhamento aqui, mas, principalmente, por subsistência - as 
mulheres-mães negras tinham de trabalhar e os pais não eram os únicos provedores do lar - por 
formarem  a  população  mais  pobre e  não  alfabetizada,  eram  consideradas  incapazes  material  e 
moralmente de educar seus filhos. Inclusive, a maioria, era incapaz financeiramente de promover a 
reparação civil por algum dano causado por seus dependentes (art. 68, parágrafo 4). Segundo Rizzini 
(2008), as famílias dos “menores” que deveriam ser assistidos e protegidos eram investigadas para que 
se pudesse detectar o “grau de perversão” de seus filhos e assim direcioná-los ao “melhor tratamento”. 
Tais como: 

 
de prevenção (vigiar a criança evitando sua degradação, que contribuiria para a 
degeneração da sociedade; de educação (educar o pobre, moldando-o ao habito do 
trabalho e treinando-o para observe as regras do “bem viver”); de recuperação 
(reeducar ou reabilitar o menor, percebido como ‘vicioso’, através do trabalho e da 
instrução, retirando-o das garras da criminalidade e tornando-o útil à sociedade; de 
repressão (conter o menor delinquente, impedindo que cause outros danos e visando 
sua reabilitação, pelo trabalho). (RIZZINI, 2008, p. 26) 

 

Como pudemos perceber, nas perspectivas  higienistas, moralizantes, disciplinadoras, reformistas, 
assistenciais e repressivas, os indivíduos que não se enquadravam nos parâmetros normativos, fora do 
ambiente familiar, ou ainda que se encontravam no que se entendia por ambientes familiares em 
“risco moral” eram apreendidos pelo Estado para serem disciplinados e assim não correr o risco de se 
tornarem “criminosos”. 

 
O princípio de destituição do pátrio poder baseado no estado de abandono, através da sentença de 
abandono, possibilitou ao Estado recolher crianças e jovens em situação irregular e condená-los ao 
internato até a maioridade. Nesta fase, as instituições passam a ter maior importância que os próprios 
menores, no sentido em que a disciplina interna e a segurança externa aos muros eram os principais 
critérios de eficácia dos programas de assistência aos “menores”. 

 

Os “menores” eram subdivididos em abandonados e delinquente (art. 1º). Os “menores abandonados” 

eram classificados de acordo com suas ações, bem como indicava os artigos 28 a 30, podendo o jovem 

ser considerados pelo Estado como “vadio”, “mendigo” ou “libertino. 
 

Estes, conforme a idade, a instrução, a saúde, o abandono ou  grau de perversão poderiam ser 
entregues a “pessoa idônea”, internados em hospital, asilo, instituto de educação, oficina de 
preservação ou de reforma (art. 55, alínea b). Conforme artigo 78 do Código de Menores de 1927, “os 
vadios, mendigos, capoeiras, que tiverem mais de 18 annos e menos de 21, serão recolhidos á Colonia 
Correccional, pelo prazo de um a cinco annos.” Depreende-se, neste momente, que a 
institucionalização era um sistema de controle social dos “desviantes”. Assim, a junção do aparato 
médico-jurídico-assistencial, que fundamentava a institucionalização com base na classificação e no 
grau de perversão, degeneração ou periculosidade desse “menor”, justificava a postura de vigilância 
do Estado.
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3 Ver o conceito de “Interseccionalidade” na obra “Interseccionalidade” de Carla Akotirene. 

 

 

 

É importante destacar que a partir de 1927 as crianças de até 11 anos não puderam mais trabalhar (art. 
101). A atividade dos adolescentes entre 12 e 17 anos ficou autorizada, porém com uma série de 
restrições. Estes, por exemplo, não poderiam trabalhar durante a noite nem ser admitidos em locais 
perigosos, como minas e pedreiras. Um avanço significativo sobre o aspecto da exploração do trabalho 
infantil, porém um dilema social visto que reprimir a ociosidade era entendido como uma maneira de 
reduzir o potencial criminoso e onde a condição de trabalhador funcionava como uma atestado de 
virtude (RIZZINI, 2008). 

 

A "escola de preservação para delinquentes" (art 68, parágrafo 2º) e a "escola de reforma para o 
abandonado" (art. 69, parágrafo 2º) eram espaços de “regenaração” (punição). No caso de 
"delinquentes" entre 14 e 17 anos, o destino seria uma o reformatório, onde receberiam educação e 
aprenderiam um trabalho. Os menores de 14 anos que não tivessem família seriam mandados para a 
escola de preservação, uma versão abrandada do reformatório. 

 

Ancorado por princípios que, aparentemente, rejeitavam o Código Penal de 1890, o Código Mello 
Mpretendia proteger os menores. Entretanto, conformado pela hegemonia sócio-política punitivista 
legada do Colonialismo, a legislaçao sob análise representa a contradição que evidencia a existência 
de um corpo suspeito, um potencial criminoso e um sujeito que deveria ser reprimido, afastado dos 
vícios morais e educado para que pudesse contribuir com o progresso da Nação. 

 

 
 
 

Com base na visão  jurídico-histórica e nas relações raciais da época, podemos afirmar que o “pivete” 
era o “menor”, o menino negro e pobre. Os conceitos de raça, classe e gênero se interseccionam3. O 
“pivete” é aquele que não teve acesso à educação formal, que foi abandonado pela família (pelo 
Estado), é o “menor delinquente” que deveria ser “educado”(regenerado). Ele é o ser pobre associado 
à marginalização e visto como potencialmente criminoso. 

 

Em contraponto a normalidade da criança branca universal bem assistida, a “situação irregular” 
daquele sujeito aparece nesse discurso e o define como “desajustado”, seduzível pelo crime e pelas 
perversões e, sobretudo, um corpo administrável mais barato ao poder, se comparado com os gastos 
dispendidos para a internação dos criminosos. Para confirmar o viés analítico, sem, contudo, tratar da 
questão racial, citamos, mais uma vez, a autora Irene Rizzini: 

 
No Brasil, ao final do século XIX, identifica-se a criança, filha da pobreza – material e 
moralmente abandonada – como um problema social gravíssimo, objeto de uma 
magna causa, a demandar urgente ação. Do referencial jurídico claramente 
associado ao problema, constrói-se uma categoria específica – a do menor – que 
divide a infância em duas e passa a simbolizar aquela que é pobre e potencialmente 
perigosa; abandonada ou em perigo de o ser, pervertida ou em perigo de o ser 
(RIZZINI, 2008, p. 26) 

 

Cabe destacar que o Código de Mello Mattos não faz nenhuma menção à raça ou cor dos “menores”. 
Contudo, numa análise minuciosa de conceitos implícitos e explícitos presentes na legislação em 
evidência, podemos afirmar que menor tinha classe, cor e gênero, como dito anteriormente. E, nos 
parece evidente que num país alicerçado  na escravização de povos negros, a população pobre,
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4 O conceito de “delinquente-nato” dialoga como o conceito de “homem delinquente” de Cesare Lombroso. 

 

 

 

analfabeta, criminalizada por sua cultura e sua religião, sem trabalho formal e carente de recursos 
materiais, seja negra e seus filhos também. 

 
A leitura e interpretação do CMM no contexto que tentamos  evidenciar aqui nos encaminhava para 
uma reflexão que, a princípio, nos levou à considerar que a norma apresentava uma sutileza que 
dissimulava o racismo, no entanto, ao compreendermos as relações raciais e sociais que 
caracterizavam a normalidade de conduta dos cidadãos, percebemos que, assim como o preconceito 
racial e a desigualdade social eram visíveis e aceitáveis, a legislação analisada escancara o racismo 
estrutural quando a enxergamos como reflexo do sistema social, econômico e político. 

 

As imagens e representações do menor já traziam o gene da desumanização que identificavam 
socialmente o menino negro e pobre como um ser humano privado de senso moral, o “delinquente- 
nato”4 . A realidade social é atravessada por uma imaginação social afetada por uma racialização 
racista. A criança é entendida como um ser suscetível. O discernimento era avaliado, seu grau de 
perversão, sua capacidade de distinguir entre o bem e mal são sobrepostos a ingenuidade 
característica de uma infância purificada e plena, romantizada pelos ideais europeus. 

 

A categoria jurídica “menor” fortaleceu a categoria social que estigmatizou corpos negros e perpetuou 
a representação de um corpo suspeito, um corpo criminalizado pela cor da pele e pela classe social, 
uma imagem espelhada na juventude negra. Os filhos do ventre livre, não alcançaram a plenitude da 
liberdade, sua liberdade era vigiada pelo Estado. 

 
Por fim, faz-se necessário evidenciar que as crianças e adolescentes não eram sujeitos de direito 
naquela época. Destaca-se que o termo menor é um termo pejorativo, estigmatizante, que indica 
anormalidade e marginalidade. Atualmente, utiliza-se “criança e/ou adolescente”. O termo pivete é, 
igualmente, estigmatizante e eivado de racismo. Atualmente, utilizar-se criança ou adolescente em 
conflito com a lei. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O modo de pensar dominante envolto numa moral senhorial nos alienou a identidade e a 
representatividade hegemônica passou a ser entendida por amplos contingentes como que guardando 
propriedades eternas e naturais, sintetizando os hábitos do povo como um todo. O processo civilizador 
“raça nacional” parte de uma ideologia política de ideias eugênicas, apoiadas pelo racismo científico 
que predominou na Era Vargas perpetuaram um estigma de inferioridade das pessoas negras. Nesse 
entendimento, torna-se imprescindível compreender o papel da norma jurídica para a naturalização 
do racismo em meio a um vínculo entre Direito estatal e moral dominante no Brasil, especificamente 
o modo como a lei absorve e propaga a moral dos senhores, bem assim uma cultura política fundada 
na desigualdade e na subordinação da população negra. 

 
O Brasil se constituiu sem nação, ou, num projeto de nação inconcluso que rejeitou a parcela negra na 
sua constituição. Assim, hoje, o projeto de nação que nós temos é racializado e racista. O racismo não 
é, de fato, uma questão finda, infelizmente. O mito da democracia racial ainda precisa ser descontruído 
e afastado do imaginário social coletivo para que possamos avançar na luta pela igualdade material de 
direitos, pela democracia e por justiça social.
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Assim devemos buscar novos olhares, autores, enegrecer a leitura jurídica estruturante daqueles que 
produziram as leis e arquitetam a legislação ainda hoje. O desfecho desse artigo nos suscita que o 
Direito e a luta  antirracista devem se aproximar para que possamos construir caminhos para a 
transformação da racionalidade normativa ineficaz e injusta que criminaliza, encarcera e mata corpos 
negros. O racismo mata a dignidade do outro. O olhar de desconfiança, de temor e de hostilidade ainda 
oprimem o jovem negro brasileiro. 

 
Após a instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente  - ECA, em 1990, é mais pronunciada e 
visível uma nova visão sobre a população infantojuvenil no Brasil, rediscutir práticas equivocadas do 
passado. Entretanto, é inegável que muitos discursos se cruzem, afrontem e conflitem e isto permite 
afirmar que continuamos vivendo em um país onde crianças e adolescentes necessitam trabalhar, por 
exemplo. Permanece na sociedade brasileira o embate entre redução da “maioridade penal”, 
permanecem também as violências física e sexual e, sobretudo, permanece o estigma sobre a infância 
e a juventude negras. 
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RESUMO  

O termo pornografia da vingança provém da expressão inglesa 'revenge porn', que consiste na 
exposição, publicação e distribuição de mídias de conteúdo erótico, geralmente nas redes 
sociais. Assim, o conteúdo circula principalmente por aplicativos de mensagens sem o 
consentimento da vítima, com o intuito de desqualificar e humilhar a vítima. A prática da 
pornografia da vingança possui, na esmagadora maioria dos casos, vítimas mulheres, uma 
violência que se explica face a relações sexualmente hierarquizadas imposta pela cultura 
patriarcal, pelo machismo estrutural, que insiste em sujeitar as mulheres e seus corpos, em 
pleno século XXI, a novas relações de poder investidas de modernas facetas da dominação. 
Todavia, organizações feministas, diante do número de casos, se mobilizaram em prol da 
reivindicação a lei nº 13772/2018, que alterou o art. 7º, II da Lei Maria da Penha, que trata da 
violência psicológica, incluindo a violação de intimidade, originando daí um novo dispositivo 
legal (CPB art. 2016 B). O trabalho, nesse sentido, busca contribuir com a temática de Direito e 
Gênero, com o estudo e análise bibliográfica das várias formas de violências a que são 
submetidas as mulheres, numa perspectiva de interseccionalidade, mulheres de qualquer 
condição social, raça ou etnia. Na certeza de que o mesmo perpassa por uma discussão 
pertinente, oportuna e atual, fazendo-se indispensável uma reflexão crítica à luz da criminologia, 
das teorias feministas e dos direitos humanos das mulheres, a considerar que pornografia da 
vingança surge como uma nova faceta de violência de gênero. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo trazer para a reflexão e debate, novas facetas da violência 
de gênero, em tempos de completa dependências das novas tecnologias, as mídias e as redes 
sociais viraram terras movediças, abrindo espaço para o machismo se reinventar e realimentar 
a misoginia e a masculinidade tóxica. Assim, a internet passou a ser um campo minado e, é por 
meio dela que se reverbera e dissemina conteúdos pornográficos e/ou eróticos de vítimas da 
chamada ‘revenge porn’, que é o objeto deste estudo, como será desenvolvido adiante. 

Em uma sociedade assentada no patriarcalismo como o Brasil, a mulher não pertence a uma 
posição de poder, quer no âmbito vida íntima, quer na vida pública.  Embasada na colocação da 
socióloga e militante feminista brasileira Heleieth Saffioti (2004), a importância da fêmea 
restringe-se na função de geradora de herdeiros, objeto de prazer e satisfação sexual, além de 
reprodutora da força de trabalho (SAFFIOTI, 2004, p. 106) porém, sempre subserviente ao 
macho. 

Exposto isso, a prática de pornografia da vingança provém da expressão 'revenge porn', que 
consiste na exposição/ publicação e distribuição não consensuais de mídias de conteúdo erótico, 
geralmente nas redes sociais, como nudez e sexo explícito. Assim, o conteúdo circula 
principalmente por aplicativos de mensagens sem o consentimento da vítima, com o intuito de 
desqualificar, punir, vingar-se e humilhar a vítima. Além disso, devido a constante tentativa de 
controle dos corpos femininos, é necessário pontuar que mulheres, na maioria dos casos, são as 
vítimas. 
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Toda violação da intimidade sexual, motivada pela violência de gênero, já era prevista na 
legislação penal brasileira, como injuria e difamação (crimes contra a honra). Todavia, somente 
no ano de 2018, a lei nº 13.772/2018 que alterou o art.7º, II da lei 11.340/2006 (Maria da Penha), 
que trata da violência psicológica, incluindo no tipo a expressão, violação de intimidade sexual, 
daí criado um novo dispositivo legal no Código Penal Brasileiro nos artigos 216-B e 218-C. 

O presente estudo é resultado de pesquisa revisional, de natureza bibliográfica e 
normativas, no qual, contou ainda com webgrafias e estudos de casos de grande repercussão 
nacional, extraídos de reportagens de internet. 

 

CONCEITUANDO REVENGE PORN 

O advento da internet trouxe algo sem precedentes na história da humanidade. Bem como a 
velocidade da chegada de informação, entretenimento e comunicação, tornou-se incalculável. 
Seguidamente, a indústria de mídia e tecnologia propiciou à sociedade as redes sociais, 
plataforma essa que abarca o compartilhamento de fotos, vídeos e mensagens de forma 
instantânea. 

 

O compartilhamento de mídias tornou-se normal nas relações sociais, a exposição do cotidiano 
com fotos, vídeos e áudio nas redes sociais foi naturalizada como uma das principais formas de 
comunicação e socialização no a partir do final dos anos 2000. Com isso, dentro das relações 
amorosas pressupondo a confiança no parceiro aparentemente inabalável, ao ponto de enviar 
fotos, “nudes” ou vídeos de cunho sexual por aplicativos de mensagens instantâneas como o 
whatsapp fez-se corriqueira. 

 

Portanto, a partir daí, aplicativos como whatsapp, telegram e facebook foram instrumentos de 
exposição, tortura psicológica e linchamento virtual de mulheres. Então, o termo revenge porn, 
traduzido para o português como pornografia da vingança, surge para nomear a conduta de 
pessoas, em sua maioria homens, ex companheiros, que usam da confiança anteriormente 
depositada nele pela então companheira para compartilhar mídias intimas, com o objetivo de 
diminuir moral, emocional e social, como forma de se vingar por algo que o autor da ação julga 
inaceitável, na maioria das vezes, o motivo seria o término da relação. 

 

Ademais, essa violência fere de tal forma mulheres devido a construção patriarcal da sociedade 
que reprime ao máximo o exercício da sexualidade da mulher, e estimula ao máximo os homens. 
Dessa forma, é possível chegar à conclusão de que a pornografia da vingança quando faz uma 
vítima mulher, além da dor da exposição do íntimo, a vítima é posta como “culpada” por exercer 
e explorar a sua sexualidade. 
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A VIOLÊNCIA DE GÊNERO A LUZ DA LEI MARIA DA PENHA   

Partindo da situação da mulher na sociedade brasileira, é importante pontuar que somente em 
2006 foi criada uma Lei que tratava sobre a violência de gênero. Ademais, a referida foi nomeada 
de Lei Maria da Penha, por causa da história de luta de Maria da Penha Maia Fernandes, mulher, 
cearense e farmacêutica que sofreu duas tentativas de homicídio pelo marido, o economista 
colombiano Marco Antonio Heredia Viveros. 

 

As violências sofridas por Maria da Penha deixaram sequelas permanentes, ela ficou paraplégica 
devido ao tiro que Marco Antonio deu em suas costas. Seguidamente, a luta de Maria foi nos 
tribunais, devido não ter no Brasil uma lei que amparasse a mulher em situação de violência 
doméstica. Assim, foram 19 anos e 6 meses de luta que extrapolou os limites nacionais, o caso 
foi parar na Comissão interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 
Americanos (CIDH/OEA), o Brasil foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em 
relação à violência contra a mulher. 

Dessa maneira, o caso de Maria da Penha era um espelho da situação das mulheres brasileiras 
que sofriam violência doméstica e eram silenciadas pelo medo e a inexistência de leis e políticas 
públicas que tivesse o compromisso com a erradicação da violência doméstica. No dia 7 de 
agosto de 2006, o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Maria da 
Penha (11.340/2006). 

 

Conceituando violência de gênero 

Em consonância com a convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência 
contra a mulher, ‘’Convenção de Belém do Pará’’. É entendido que a violência contra a mulher 
seja qualquer ação ou comportamento partido da premissa de que o agente causador munido 
de falsos conceitos e entendimentos do patriarcado e supremacia de gênero, cause morte, dano 
ou sofrimento físico, psicológico ou sexual à mulher, seja no âmbito público seja no âmbito 
privado. 

Portanto, toda e qualquer ação danosa de forma interior ou exterior, somente pelo fato da 
vítima ser mulher, é considerado violência de gênero. 

 

Tipos de violências de gênero 

A Lei nº 11.340/2006 mais conhecida como Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de 
proteger mulheres criando mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar. 
Ademais, a lei classifica cinco tipos de violência contra a mulher: violência física, psicológica, 
sexual, patrimonial e moral. 
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Física 

A violência física é a forma de violência mais visível, pelo fato de ser uma violência exterior, 
porque na maioria das vezes ela marca o corpo. A redação da Lei Maria da Penha entende a 
violência física qualquer ação que ofenda a integridade ou saúde corporal da vítima 
(BRASIL,2006). Ações como: espancamento, ferimentos de armas de fogo ou de objetos 
cortantes e tortura. 

 

Sexual 

A violência sexual é entendida na redação da lei como qualquer ação que force a presenciar, 
continuar ou participar de uma relação sexual (leia-se estupro) não desejada, mediante ameaça 
física ou psicológica, ou uso da força; a indução ao comércio ou utilização de qualquer modo da 
sexualidade da vítima. Infere-se também como violência sexual qualquer impedimento ao livre 
exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher (BRASIL,2006). Nesse sentido, para 
Saffioti, 

 

(...) o abuso sexual, sobretudo incestuoso, deixa feridas na alma, que 
sangram, no início sem cessar, e, posteriormente, sempre que uma situação ou um fato lembre 
o abuso sofrido. A magnitude do trauma não guarda proporcionalidade com relação ao abuso 
sofrido (SAFFIOTI 2011, P.18) 

 

Patrimonial 

Essa violência tipifica de forma sucinta, ações que configuram a violação dos direitos 
econômicos das mulheres. Entendida como qualquer atitude que caracterize a subtração, 
retenção, destruição total ou parcial de seus objetos, documentos pessoais, bens, instrumentos 
de trabalho ou recursos econômicos (BRASIL, 2006). Atitudes como: controle financeiro, 
privação de bens, quebrar propositalmente quaisquer objetos pessoais e extorsão. 

 Moral 

 

A violência moral é entendida segundo a Lei como qualquer ação que seja imputada como crime 
conta a honra. A calúnia, que se configura em atribuir à mulher um crime, no qual é sabido a 
falsidade da acusação; a difamação, que configura em atribuir à mulher a autoria de alguma 
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ação desonrosa. Por fim, a injúria, que configura em imputar à mulher qualidade não positivas. 
Condutas como: Acusação de adultério, emissão de juízo moral sobre conduta e desqualificação 
da vítima baseado em seu modo de se vestir. Além disso, ela está substancialmente ligada à 
violência psicológica. 

 

Psicológica 

A violência psicológica abrange todas as outras citadas, por ser entendida como qualquer 
conduta que cause danos emocionais. Pois, essa violência impede na gênese do impedimento 
do exercício pleno da liberdade em detrimento do agressor, por isso a pornografia da vingança 
foi tipificada nesse modo de violência, a vítima se torna refém de todas as formas, uma vez 
psicologicamente violentada. Virginia Feix (2011, p.205) categoriza a violência psicológica como 
inteiramente relaciona ao boicote do ser; ao boicote da liberdade de escolha, que é a definição 
de humanidade.  

 

O mapa da violência de gênero no Brasil e os 14 anos da Lei Maria da Penha 

Após 14 anos de sanção, a Lei Maria da Penha sofreu inúmeras alterações  para uma 
melhor aplicabilidade e efetividade,  bem como para o preenchimento de algumas 
lacunas jurídicas , muito embora ela seja considerada uma das leis mais avançadas do 
mundo , sendo bastante completa  no seu teor ao tratar da violência contra as mulheres 
no âmbito doméstico. Além de criar os mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar, como o art. 1º da sua redação, algumas alterações foram 
verdadeiros divisores na execução dessa Lei. Essas mudanças ajudaram na diminuição 
do tempo para expedição da medida protetiva, estendeu o conceito de violência as 
trabalhadoras domésticas e o programa casa da mulher brasileira foi instituído.  

Por outro lado, segundo Atlas da Violência 2020, fornecido pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica e Aplicada, em 2018, quatro mil quinhentas e dezenove mulheres foram 
assassinadas. Sendo assim, um número menor que comparado ao  ano anterior (2017), 
que atingiu o trágico número de  4.936 feminicídios , mesmo assim os números são 
preocupantes, pois revelam que uma mulher é assassinada a duas horas passadas no 
Brasil. Além disso, as maiores taxas se concentram entre a região norte e nordeste, com 
Roraima ,  na infeliz liderança de 20,5 mulheres mortas por 100 mil cidadãs, enquanto 
a média nacional é de 4,5 por 100 mil mulheres, por Unidade Federativa. Do total de 
vítimas assassinadas no país, 68% mulheres negras, o que aponta a problemática de 
raça, em conjunto com o gênero. 

Portanto, os dados evidenciam que a luta pela erradicação da violência de gênero está 
longe de acabar e que além de leis, há necessidade de criação de políticas públicas 
eficazes para a prevenção de números tão dolorosos como estes expostos. 
Seguidamente é necessário que haja um sensível e rigorosa aplicabilidade por parte 
dos agentes competentes, o que poderia evitar o fim da vida de muitas brasileiras.   
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Por fim,  as mudanças na redação da Lei nº 11.340/20106 e, suas alterações, com 
destaque para a Lei nº13.772/2018, objeto do presente estudo,  que tipifica a pornografia 
de revanche como violência psicológica, no seu inciso II do caput do art. 7º, vem 
corroborar em mais um instrumento jurídico e uma política pública de combate  a 
opressão e a dominação masculina ( Bourdieu, 2006)   no qual  as mulheres brasileiras 
são, historicamente, submetidas. 

 

O ELO ENTRE A LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006) E A LEI DA PORNOGRAFIA DA 
VINGANÇA (LEI Nº 13.772/2018): A NOVA FACE DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

Ser vítima da pornografia da vingança traz sequelas, às vezes, irreversíveis. Assim como a 
antropóloga Beatriz Accioly Lins (2017, p.248) relata o caso da piauiense Júlia Rebeca, de 17 anos, 

“Júlia Rebeca, de 17 anos, teve um vídeo em que fazia sexo com uma 
garota e um rapaz, ambos menores de idade, compartilhado pelo 
Whatsapp (aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas de voz 
para smartphones) para diversos celulares da cidade. 

Após o ocorrido, Júlia se despediu da mãe em uma mensagem no 
Twitter (rede social que permite receber atualizações pessoais de outros 
contatos em textos de até 140 caracteres): “Eu te amo, desculpa eu n 
ser a filha perfeita mas eu tentei… desculpa eu te amo muito mãezinha 
[…] Guarda esse dia 10.11.13 [sic]”, escreveu a menina antes de se 
enforcar com o cabo de sua prancha de alisamento de cabelo.”  

 

O caso de Júlia expõe quão dolorosa pode ser a consequência da exposição não autorizada e o 
aonde a misoginia do autor e das pessoas que contribuíram para que a adolescente se suicidasse. 

Em outros casos, como o da jornalista paranaense Rose Leonel, no qual o agressor não 
conformado com o fim da relação, expôs a antiga noiva de todas as formas possíveis, como 
relatado por Lavor (2019, p.1) 

“No início de 2006, o ex-noivo divulgou as fotos de Rose em sites 
pornográficos do Brasil e do estrangeiro, vendendo-a como prostituta. 
A vítima recebia por volta de 15 mil e-mails e 500 ligações com intuito 
de ser contratada para o fim divulgado. Além de seu número de 
telefone ter sido vinculado no site, o de seu filho menor de idade 
também foi exposto e, assim como Rose, a criança também foi alvo de 
violação. 

Além da divulgação em sites, o ex-companheiro também compartilhou 
em CD’s as fotos dela e distribuiu gratuitamente na cidade de Maringá 
a fim de difamá-la na sociedade da qual ela fazia parte. [...] A vítima 
perdeu dois empregos, inclusive um em que ela era jornalista do jornal 
da cidade. Seus filhos passaram a sofrer repressão na escola. O filho 
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mais velho começou a ficar agressivo por conta das ridicularizações e, 
então, para resguardar seu crescimento, mudou-se de país e foi morar 
com o pai na Europa e lá residiu por oito anos. Para Rose, essa foi a 
maior dor que ela sentiu, pois, além de toda a exposição, ela perdeu a 
chance de acompanhar o crescimento do filho devido a um ato tão sujo 
por parte do agressor. 

As consequências também se estenderam à filha mais nova da vítima, 
pois a menina perdeu os amigos. Os pais das crianças as proibiram de 
brincar com ela, já que ela era filha da “mulher que não presta”.  

O caso de Rose Leonel evidencia de forma completa que a pornografia da vingança é uma 
violência de gênero, o objetivo premeditado do autor em humilhar a vítima é explícito. Além 
disso, o caso mostra como a legislação brasileira é reflexo de uma sociedade machista e misógina. 

 

Destarte, é notório que a pornografia da vingança surge como uma nova faceta de violência de 
gênero. Logo, essa conduta que destrói o psicológico das mulheres expostas de tal forma que 
reafirma o quanto a sociedade patriarcal se apropriou de novos meios para violentar mulheres. 
Essa problemática surgiu e o desafio da falta de preparo do ordenamento jurídico causou muita 
insegurança nas as vítimas que só poderiam recorrer ao Judiciário no âmbito cível, alegando dano 
moral, quando muito, no âmbito penal com os crimes contra a honra, já que a Lei Maria da Penha 
não possuía na redação a exposição de conteúdo intimo não autorizado como violência 
psicológica de gênero.  

Outrossim, uma das características que torna a pornografia da vingança algo extremamente 
problemático e uma violência quase sem fim, é o fato de que é quase impossível retirar 
totalmente de circulação as mídias expostas. Uma vez salva em outros dispositivos, o conteúdo 
se multiplica em milhares de cópias numa questão de minutos e torna-se fora de controle para a 
rede social, plataforma ou provedor em que inicialmente foram publicadas.  

Por isso, vale-se ressaltar que várias vítimas tiveram consigo o sentimento de impunidade e 
insegurança quando recorriam ao poder judiciário, o caso Rose Leonel, por exemplo, a pena do 
réu foi de indenização em 2006, mesmo assim ele continuou a expor a ex companheira. 
Consonante a isso, era visível a necessidade de uma lei que trouxesse a especificidade desse 
crime. 

A redação no inciso II do caput do art. 7º, até então definia a violência psicologia de forma 
detalhada abrangente, mas não havia a violação da intimidade na definição de violência 
psicológica. Portanto a falta de especificidade dessa definição era um empecilho para as vítimas 
terem acesso à proteção do Código Penal e da Lei Maria da Penha. 

Como mencionado anteriormente, no âmbito penal até o ano de 2018 quase não era alcançado 
pelas vítimas da pornografia de revanche. Por isso, desde 2013, com o aumento de casos e as 
tragédias resultantes como a história de Júlia Rebeca, várias mobilizações endossadas por 
coletivos feministas em favor das vítimas aconteceram pelo Brasil. Assim, vários deputados 
apresentaram projetos de lei para a criminalização da pornografia da vingança, mas, somente em 
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19 de dezembro de 2018 o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.772. A qual alterou a 
Lei Maria da Penha e o Código Penal objetivamente,  

 (...) “para reconhecer que a violação da intimidade da mulher configura 
violência doméstica e familiar e para criminalizar o registro não 
autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso 
de caráter íntimo e privado.” (CPB, 2018) 

 

Com isso, o texto o inciso II do art. 7º da 11.340/2006 foi reformulado, 

 

º‘’ II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou 
controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante 
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 
vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do 
direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação;’’  

 

e foi acrescido o capítulo I-A no Código Penal,  

“ CAPÍTULO I-A DA EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL 

Registro não autorizado da intimidade sexual 

Art. 216-B . Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer 
meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de 
caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza 
montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com 
o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de 
caráter íntimo.” 

 

Portanto, é importante mencionar que a lei nº 13.772/2018 foi mais uma conquista contra a 
misoginia. Embora a lei apresente algumas lacunas em sua redação, ela propiciou as vítimas 
dessa violência a possibilidade de alguma forma de reparo de sua dor. Assim, mulheres seguem 
na luta por reconhecimento e equidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A situação da mulher brasileira contemporânea é de constante luta contra o machismo na 
sociedade, não só no âmbito público, mas também no privado. Ademais, na esfera privada, 
principalmente em relacionamentos amorosos, lugar aonde é esperado afeto e cuidado, 
mulheres são violentadas de todas as formas. Outrossim, a Lei Maria da Penha nº 11.340/2006, 
veio como resultado da luta de feministas e organizações não governamentais em prol da 
punição e erradicação a violência de gênero.   

 

Por outro lado, com o crescimento do compartilhamento de mídias e informações 
proporcionados pelas redes sociais, surgiu um novo instrumento para humilhar mulheres, a 
pornografia da vingança. Em 2018, a Lei 13.772/2018, também fruto de muita luta e sofrimento 
de meninas e mulheres, reconhece a violação de intimidade como violência doméstica e 
criminaliza o registro não autorizado de conteúdos sexuais. 

 

Dessa maneira, o Brasil possui a Lei Maria da Penha que é a terceira melhor legislação no mundo 
segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Fica evidente a necessidade do trabalho para 
desconstrução do olhar para a vítima de exposição, desconstruir a rotulação de culpa e 
merecimento que grande parte atribuir a mulheres que sofrem coma pornografia da vingança. 
Ação que se configura como parte da violência psicológica, como acontecido com Júlia Rebeca, 
Rose Leonel e outras milhares de Brasileiras. 
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RESUMO 

Através das lutas dos movimentos feministas, o mundo ocidental conseguiu, finalmente, inserir 
a pauta da igualdade entre homens e mulheres do ponto de vista formal, sendo a Carta das 
Nações Unidas um dos primeiros documentos internacionais a abordar essa temática. No 
entanto, na prática, tem-se que a construção social da lógica binária sustenta uma divisão sexual 
de tarefas e funções. Como consequência direta disso, os arquétipos construídos em torno da 
questão de gênero tendem a descredibilizar o papel social, político e econômico das mulheres 
nos espaços públicos, o que é reforçado pelos discursos e condutas machistas, podendo-se citar 
como exemplo as práticas de Manterrupting, Mansplaining, Bropriating e Gaslighting. Nessa 
lógica, abstrai-se que a linguagem pode ser tanto uma forma de dominação masculina como 
uma ferramenta de manutenção da desigualdade de gênero, análise que é objeto da presente 
pesquisa. Ao examinar os dados do contexto acadêmico local, percebe-se que a UFG Regional 
Goiás possui a maioria feminina na gestão e no corpo discente. Tomando-se como recorte o 
Programa de Educação Tutorial (PET), é possível observar que naquele espaço as mulheres 
também compõem a maioria, mas isso não é suficiente para coibir práticas de silenciamento de 
vozes femininas dentro do meio de trabalho coletivo. Diante disso, o objetivo desse estudo é 
explorar o papel dos grupos PET’s na conscientização sobre a igualdade de gênero de forma 
efetiva, além de tentar entender os reflexos do machismo no desempenho acadêmico e 
pedagógico dos petianos. 

 
INTRODUÇÃO  

Com o intuito de alertar sobre o silenciamento das vozes femininas nos ambientes acadêmicos, 
o presente artigo trata da linguagem como uma ferramenta de manutenção da desigualdade de 
gênero. Em face disso, aborda alguns conceitos de condutas machistas que ocorrem em 
ambientes coletivos de trabalho, sendo eles o Manterrupting, Mansplaining, Bropriating e 
Gaslighting.  

A pesquisa dessa temática encontra sua motivação na constatação de que os dados 
quantitativos da predominância feminina na Universidade não são suficientes para coibir 
comportamentos que perpetuam a desvalorização e desqualificação da mulher, realidade que 
tem suas raízes estruturais na sociedade patriarcal. 

Em razão disso, o texto contextualiza o leitor acerca da importância dos movimentos feministas 
e da desconstrução da lógica binária para que se possa alcançar a igualdade de gênero. Além 
disso, foi realizada uma pesquisa do contexto local, com recorte específico da atuação dos 
grupos PET’s no que diz respeito ao enfrentamento do silenciamento das vozes femininas. 

CONTEXTUALIZAÇÃO – DESCONSTRUÇÃO DOS PAPEIS DE GÊNERO NO MOVIMENTO 
FEMINISTA 

De acordo com Joan Scott (1995, p. 86), “gênero é um elemento constitutivo das relações sociais 
baseado nas diferenças percebidas entre os sexos [...] e uma forma primária de dar significado 
às relações de poder”. Em outras palavras, gênero pode ser interpretado como uma construção 
social binária, fundamentada na ideia dos sexos biológicos feminino e masculino, que sustenta 
estereótipos e uma divisão sexual de tarefas/funções. 
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Infere-se que as construções de gênero possuem a finalidade de engendrar e validar uma 
suposta inferioridade feminina e, consequente, forma de dominação/controle dos homens para 
com as mulheres, baseando-se nestes estereótipos e discursos do senso comum de que a mulher 
é um “sexo frágil”, incapaz de agir racionalmente e de atuar na vida pública (SCOTT, 1995). A 
dominação masculina, fundamentada na violência simbólica, traduz um processo de 
naturalização de um conjunto de elementos ideológicos e construções simbólicas criadas pela 
sociedade patriarcal, com o propósito de limitar de certa forma o espaço e o comportamento 
das mulheres (BORDIEU, 2012). 

 Portanto, constata-se que essas narrativas legitimam as relações de poder, bem como a 
opressão/violência que os homens exercem para com as mulheres, caracterizando, assim, a 
desigualdade de gênero. A título de exemplo, é possível citar a lição trazida pela socióloga 
brasileira Clara Araújo (2012) ao teorizar acerca da exclusão das mulheres da cidadania ocidental 
fundamentada por tais institucionalizações de funções sociais para cada um dos sexos, 
principalmente no que concerne à dicotomia público-privado: 

 
O peso simbólico do discurso da diferença e dos lugares naturalmente 
apropriados para cada sexo foi fundamental na construção da ordem 
moderna e na aceitação da não cidadania das mulheres, sem, contudo, excluí-
las da sua condição humana. A saída para incluí-las, já que elas não estavam 
fora da humanidade, foi a distinção entre o sujeito passivo – vinculado à 
esfera privada e desprovido de certos requisitos para interferir na coisa 
pública – e o sujeito ativo, cidadão e dotado desses requisitos (ARAÚJO, p. 
154, 2012). 

De acordo com a cientista política Carole Pateman (1993, p. 16), “a história do contrato sexual 
também trata da gênese do direito político e explica por que o exercício desse direito é 
legitimado; porém, essa história trata o direito político enquanto direito patriarcal ou instância 
do sexual – o poder que os homens exercem sobre as mulheres”. Assim, verifica-se que essa 
divisão de papéis sociais, através do contrato sexual, é o sustentáculo do patriarcado, dentro do 
qual se entende que a vida pública/política é intrínseca ao homem e que as mulheres não são 
legitimadas ou capacitadas para exercê-las. 

Após o século XIX, foi despertado o olhar para a desigualdade existente entre homens e 
mulheres e iniciou-se uma grande articulação de luta pela emancipação feminina por 
movimentos feministas, sendo esses fundamentais para que as mulheres conquistassem seus 
direitos individuais, sociais e políticos. Nesta senda, a equidade de gênero se tornou uma pauta 
nos documentos internacionais, sendo a Carta das Nações Unidas1 uma das pioneiras a tratar 
sobre o tema, graças à pressão dos movimentos feministas. 

 

1 A cientista brasileira Bertha Lutz, uma das principais líderes do movimento sufragista brasileiro, após o término da 
Segunda Guerra Mundial, em 1945, participou da elaboração do documento internacional denominado Carta das 
Nações Unidas ou Carta da ONU, durante a Conferência de San Francisco, nos Estados Unidos, que visava a 
cooperação internacional para garantir a paz entre os povos. Infere-se que esta Carta foi um dos primeiros textos de 
grande magnitude que garantiu a igualdade de direitos entre homens e mulheres, sendo que tal fato somente foi 
possível diante das reivindicações das diplomatas feministas latino-americanas, como Bertha. Observa-se do texto, 
inclusive em seu preâmbulo, de forma explícita, que um dos objetivos internacionais deveria ser a igualdade de 
direitos entre homens e mulheres (NAÇÕES UNIDAS, 2018). 
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Contudo, percebe-se que a conquista de normas, dispositivos e preceitos legais que versam 
sobre a igualdade de direitos e obrigações de homens e mulheres não são suficientes para se 
garantir a igualdade material, sendo possível verificar reflexos práticos das teorias aqui 
explanadas sobre papéis de gênero. Isto, porque, os arquétipos construídos em torno da 
questão de gênero tendem a descredibilizar o papel social, político e econômico das mulheres 
(MOTA, BIROLI, 2014). No que concerne à exclusão das mulheres na cidadania política ocidental, 
por exemplo, compreende-se pela pesquisa de Stocker e Dalmaso (2016) uma série de discursos 
atuais revestidos de preconceito de gênero, nos quais se nota a inferiorização e a 
desmoralização da ocupação política por mulheres. Em exame, cita-se o caso da ex-presidenta 
Dilma Roussef, que foi alvo de perseguição política e de comentários depreciativos em uma 
página do jornal Folha de São Paulo na rede social Facebook.  

Nesta pesquisa, foi analisado o conteúdo das manifestações dos internautas em relação a um 
pronunciamento de Dilma sobre os protestos realizados em março de 2015 e constatado que 
um total de 56% dos comentários referiam-se à “desqualificação e ofensas de caráter 
profissional [...] representando 44% dos comentários coletados”, bem como foram percebidas 
“ofensas relativas à incapacidade intelectual, como ‘anta’ ou ‘presidAnta’” (STOCKER; 
DALMASO, 2016, p. 682). Além disso, verificou-se que cerca de 16% da mostra de comentários 
eram relacionados às funções domésticas, tal como lavar louças, demonstrando um discurso 
notadamente influenciado pela construção dos papéis de gênero, nos quais o cuidado com a 
casa, por exemplo, é imposto, naturalmente, às mulheres. 

Outrossim, apreende-se que mesmo ocupando espaços da vida pública e participando de 
discussões e debates, mulheres ainda se encontram em uma posição inferior, uma vez que até 
mesmo a comunicação oral reafirma o machismo enraizado em nossa sociedade. A pesquisadora 
de gênero e comunicação Adrienne B. Hancock, da Universidade de George Washington (EUA), 
realizou um estudo em 2014, no qual se utilizou de 20 homens e 20 mulheres para 
estabelecerem dialógos aleatórios, e seu resultado demonstrou que mulheres são duas vezes 
mais interrompidas que homens em conversas neutras (BBC, 2017).  

Consoante a pesquisadora Tânia Navarro Swain (2005, p. 349), “os sujeitos humanos são sujeitos 
políticos e se os comportamentos sociais são aprendidos, podem ser modificados”. Portanto, a 
hierarquia de gênero pode ser descontruída, a fim de originar uma igualdade política, social e 
econômica entre homens e mulheres, de forma que estas passem a ocupar também, de forma 
mais abrangente e assídua, cargos de poder para modificar esta realidade, bem como que a 
sociedade reconheça suas habilidades e qualidades, para além da ocupação doméstica. Assim, 
imperioso é o reconhecimento da importância dos movimentos feministas, que levantam 
bandeiras de luta nesse sentido, para que se alcance a efetiva equidade de gênero. 

ANÁLISE DE DADOS NACIONAIS E LOCAIS A RESPEITO DA DISPARIDADE DE GÊNERO 

Saffioti (1973) em seus estudos de gênero fez uma análise da sociedade e constatou que a 
relação do trabalho e da função da mulher dentro do ordenamento social era basicamente de 
produção, sexualidade, reprodução e socialização para o funcionamento da sociedade 
capitalista. Ainda, constatou que não devemos levar em consideração somente a variável 
ideológica do sexo, mas também a base econômica. 

Analisando os dias atuais, HIRATA (2015) aduz que houve apenas algumas mudanças e avanços 
com relação aos direitos das mulheres e sua inserção na sociedade, seja por meio do trabalho, 
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estudos etc. Por mais que alguns aspectos tenham avançado, muitas questões ainda 
permanecem da mesma forma por décadas, como se pode observar da diferença salarial. 

De acordo com a pesquisa do IBGE, no ano de 2012 as mulheres ganhavam 30% menos que os 
homens, já em 2018 esse número caiu para 20,5%. Entretanto, se analisamos o nível de 
escolaridade, temos que as mulheres possuem maiores qualificações; no ensino superior, por 
exemplo, as mulheres disparam em 2,5%. Esses dados indicam que nem mesmo a maior 
escolaridade das mulheres é suficiente para fazer com que haja igualdade salarial. Diante disso, 
a diferença salarial não apresenta nenhuma justificativa objetiva, mas mostra-se cada vez mais 
contraditória. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe algumas mudanças na conquista de direitos das mulheres 
e garantiu a igualdade formal no artigo 5º caput e inciso I. Nesse diapasão, a pesquisadora 
Abramo (2007) conclui: 

 
A Constituição de 1988 contém avanços significativos no sentido da 
promoção dos direitos da mulher e da igualdade de gênero: institui um marco 
normativo igualitário para homens e mulheres no âmbito da sociedade 
conjugal, reconhece a violência intrafamiliar como uma questão de governo, 
afirma o direito à livre escolha no âmbito da reprodução e avança na garantia 
de direitos no âmbito do trabalho, incluindo o trabalho doméstico, a mulher 
rural, a extensão da licença maternidade de 90 para 120 dias e a instituição 
da licença paternidade de 5 dias. (ABRAMO, 2007, pag. 268) 

 
Entretanto, para que a igualdade material seja de fato posta, é necessário a instituição de 
políticas públicas que trabalhem na garantia e promoção dos direitos das mulheres. Além disso, 
é de conhecimento público e geral que as mulheres ainda se encontram em um grau de 
vulnerabilidade, por isso é necessário que as políticas também sejam pensadas visando garantir 
a proteção dos seus direitos, isso porque vivemos em uma sociedade machista e patriarcal que 
afeta diretamente a vida das mulheres em todos os âmbitos. 
 
Como anteriormente mencionado, um dos aspectos é a inferiorização da mulher no mercado de 
trabalho, situação que é agravada tendo em vista a dupla jornada devido à divisão sexual do 
trabalho no qual as mulheres são as principais responsáveis pelo trabalho doméstico e a criação 
dos filhos. Sobre o assunto, Hirata e Kergoat (2007) definem divisão sexual do trabalho nos 
seguintes termos: 

 
[...] a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais entre 
os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a sobrevivência da 
relação social entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e socialmente. 
Tem como características a designação prioritária dos homens à esfera 
produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a 
apropriação pelos homens das funções com maior valor social adicionado 
(políticos, religiosos, militares etc.) (HIRATA e KERGOAT, 2007, pag. 599) 

 

Nos demais âmbitos, o machismo também se faz presente e se mostra prejudicial à mulher, 
como o fato da representatividade feminina ser uma luta diária e ainda assim, ter sua imagem 
apagada. A exemplo disso, ressalta-se que nos governos Lula e Dilma as mulheres faziam parte 
dos ministérios e ocupavam os cargos de gestão, entretanto, com a instituição do governo 
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Bolsonaro, esse número diminuiu consideravelmente de modo que atualmente tem-se somente 
duas ministras entre os principais cargos da gestão. 

A violência contra a mulher se manifesta de diversas formas, sendo que uma delas é 
manifestamente visível, como se denota dos dados compilados pela Folha de S. Paulo, 
que apontam que o feminicídio avançou 7,2% em 2019, perfazendo o total de 1.310 vítimas de 
violência doméstica ou por sua condição de gênero2.  

Entretanto, é imperioso ressaltar que há também as formas silenciosas de violência e opressão 
contra a mulher, como o fato de serem categoricamente deslegitimadas em suas falas e 
opiniões, numa relação de desigualdade marcada pelo patriarcado, tendo em vista a dominação, 
exploração e opressão pelo lado mais forte. Nesse sentido, a filósofa brasileira Marilena Chauí 
leciona (1985): 

 
[...] a violência perfeita é aquela que obtém a interiorização da vontade e da 
ação alheia pela vontade e pela ação da parte dominada, de modo a fazer 
com que a perda da autonomia não seja percebida nem reconhecida, mas, 
submersa numa heteronímia que não se percebe como tal. (CHAUI, 1985, 
p.35). 

Ou seja, em “pequenos” gestos de opressões a autonomia da vontade da mulher vai sendo 
tolhida, silenciosamente e copiosamente, fazendo com que as mulheres sejam submissas às 
vontades da sociedade que ainda se mostra machista e patriarcal em seus mais diversos setores. 

Analisando os dados e fatos em nosso meio acadêmico, em especial dentro do Programa de 
Educação Tutorial (PET), que é o objeto desse estudo, temos que no dia internacional da mulher 
a Universidade Federal de Goiás – Regional Goiás divulgou em seu site3 e mídias sociais alguns 
dados importantes: no Brasil, segundo dados do IBGE (2016), as mulheres estão em menos de 
38% dos cargos de gerência, enquanto na Regional Goiás da UFG as mulheres ocupam 16 dos 27 
cargos da equipe gestora, correspondendo a uma taxa de 59,2%.  

Ainda, segundo os dados da pesquisa feita pela supracitada instituição, as mulheres são maioria 
na Regional: somam 515 estudantes mulheres, frente a 373 estudantes homens, conforme 
informações do portal analisa.dados.ufg.br. Em comparação com os dados nacionais, a UFG – 
Regional Goiás torna-se uma exceção e também um modelo a ser seguido no sentido de garantir 
a equiparação entre os gêneros. 

Nessa mesma perspectiva, versando sobre números e estatísticas, temos que o Programa de 
Educação Tutorial (PET Vila Boa) - recorte da nossa análise - possui atualmente integrantes oito 
mulheres e cinco homens. Ou seja, o gênero feminino perfaz o dobro de atuação com relação 
ao gênero masculino. Entretanto, as dificuldades das mulheres dentro do programa são outros, 
como veremos no próximo capítulo. 

 

2 EL PAÍS. Mulheres testam as ruas em protestos por direitos, pelo fim da cultura do feminicídio e contra Bolsonaro. 
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-07/mulheres-vao-as-ruas-por-direitos-pelo-fim-da-cultura-
do-feminicidio-e-contra-bolsonaro.html. Acesso em 07/03/2020. 
 
3 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – Regional Goiás. "Juntas, serão uma força" - Bertha Lutz é inspiração no mês 
das mulheres. Disponível em: https://www.goias.ufg.br/n/124637-juntas-serao-uma-forca-bertha-lutz-e-inspiracao-
no-mes-das-mulheres. Acesso em 09/03/2020. 
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MANSTERRUPTING, MANSPLAINING, BROPRIATING E GASLIGHTING - DESAFIOS 
ENFRENTADOS PELAS MULHERES NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET) 

O grupo PET Vila Boa é um espaço de muito debate e fomentação de pensamento crítico. 
Consequentemente, em certos momentos, devido ao patriarcalismo arraigado nos moldes da 
nossa educação ocidental, acontecem situações de machismo discursivo em tal ambiente, onde 
coexistem homens e mulheres atuando em conjunto. 

A priori, é válido ressaltar que a forma de reprodução e perpetuação da dominação masculina 
ocorre, primordialmente, por meio da linguagem. Afinal, a linguagem – verbal e não-verbal - é a 
principal manifestação de poder na construção de representações simbólicas sobre o mundo 
social. É pela linguagem que apreendemos e incorporamos “sob a forma de esquemas 
inconscientes de percepção e de apreciação as estruturas históricas da ordem masculina” 
(BOURDIEU, 2012). 

Assim, nota-se que a linguagem e suas derivações reverberam preconceitos e são utilizadas 
como instrumento de poder e dominação. Com isso, em ambientes de trabalho coletivo como 
os do PET, em que existem discussões de projetos e organização de atividades rotineiras, a 
comunicação é essencial e vital. Dada a importância da linguagem como ferramenta de 
comunicação, é preciso sempre incitar processos de autorreflexão do grupo sobre os processos 
discursivos para que o grupo PET Vila Boa sempre possa evoluir e quebrar os padrões 
preconceituosos que reverberam na manutenção da desigualdade de gênero.  

Concomitante a isso, cabe trazer um minidicionário de palavras que denotam práticas de 
violência psicológica que podem ocorrer em qualquer grupo onde existam homens e mulheres 
atuando conjuntamente, tendo em vista que a reprodução do machismo pode ocorrer mesmo 
de forma inconsciente, em especial pela construção do ser social inserido em uma sociedade 
patriarcal. Dentre as práticas, ressalta-se as seguintes: Manterrupting, Mansplaining, 
Bropriating e Gaslighting.  

A primeira conduta denomina-se Manterrupting, que em tradução livre significa “homem que 
interrompe”, e acontece quando a mulher não consegue finalizar sua linha de raciocínio sem 
que um homem a interrompa. (FERREIRA, 2017). Assim, essa é a modalidade típica de machismo 
expressivo que consiste no hábito corriqueiro dos homens de interromper o momento de fala 
das mulheres, sendo frequente tanto em conversas informais como em manifestações nos 
espaços públicos. (BARROS, BUSANELLO, 2019) 

Já a segunda expressão Mansplaining caracteriza-se pelo comportamento de um homem que 
explica algo para uma mulher de forma simplória, interrompendo-a para mostrar que possui, 
supostamente, uma capacidade ou conhecimento superior (FERREIRA, 2017). Por sua vez, o 
Bropropriating consiste na prática de homens que se apropriam das ideias das mulheres que 
surgem nesses debates e assumem como se fossem de sua própria autoria, sem a preocupação 
de conceder o crédito às respectivas autoras dessas ideias. (BARROS; BUSANELLO, 2019) 

Por fim, o termo Gaslighting foi criado pela autora Rebecca Solnit, em 2008, em seu livro 
“Homens Explicando tudo para mim”, que teve como inspiração um filme homônimo, que 
retratava tal conduta. A expressão caracteriza-se, na prática, quando um homem procura, a 
partir de subterfúgios ardis, mostrar para a mulher ou para a sociedade que a sua interlocutora 
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mulher não está plena em suas faculdades mentais, buscando sua desqualificação, quando isso 
na verdade não tem fundamento. (SALGADO, 2016). 

Nesse diapasão, Kruger (2016) leciona que (...): 

A manipulação psicológica e emocional de mulheres ocorre quando, depois 
de circunstâncias em que se sentem frustradas, tristes ou irritadas, suas 
reações serem desqualificadas por meio de argumentos tais como “você é 
muito sensível”, “você é muito emocional”, “você está exagerando”, “você é 
muito dramática”, “você é louca”. A recorrência desse processo acaba por 
convencer, diversas vezes, as próprias mulheres sobre sua irracionalidade, 
loucura e sensibilidade extrema. Dessa forma, criam-se bloqueios e 
inseguranças, que fazem com que muitas temam participar da vida social da 
mesma maneira que homens participam, e que aceitem as mais variadas 
formas de desvalorização e rebaixamentos (emocional, intelectual e 
profissional, por exemplo) por medo de exporem sua creditada “natureza 
inconstante”. O recurso do gaslighting é ainda assustadoramente recorrente, 
seja em ambientes educacionais, corporativos ou, principalmente, no âmbito 
familiar, no qual se encontra inúmeros casos de mulheres que não 
conseguem se desvencilhar de relacionamentos abusivos. (KRUGER, 2016) 

A violência psicológica por meio da fala pode ser muitas vezes imperceptível para o locutor, 
porém tem o poder de causar graves danos para a interlocutora. Infere-se ainda que tal prática 
pode até mesmo se transformar em um problema de saúde pública, uma vez que as 
consequências são danos à saúde mental da vítima. Nesta senda, por ser um comportamento 
que ocorre de forma silenciosa e sem a percepção de todo o grupo, é essencial que exista essa 
preocupação dentro dos grupos PET’s.  

Como brevemente mencionado, atualmente o grupo PET Vila Boa conta com 12 (doze) 
integrantes, sendo que 08 (oito) são mulheres e 05 (cinco) homens somando com o tutor. Isto 
posto, imagina-se que, por ter a maioria das integrantes mulheres, então supostamente não 
ocorrem práticas de silenciamento da voz feminina. No entanto, a realidade é que ocorre sim, o 
que é um problema estrutural reflexo da sociedade patriarcal e sexista que estamos todos 
inseridos. Sair das amarras do tempo da pequena cidade histórica de Goiás-GO é um processo 
de longa duração, e para que ele avance, o silenciamento das vozes femininas deve ser 
combatido por todos permanentemente. 

Os grupos PET’s de todo o Brasil devem se atentar sobre ocorrência das condutas acima citadas 
para que, em ambientes como o PET, no qual existe um evidente protagonismo das mulheres, 
tais ações não prejudiquem a participação feminina em um programa tão enriquecedor na 
caminhada universitária. No cenário acadêmico, a educação de qualidade e o bom processo 
pedagógico não são compatíveis com preconceitos de gênero.  

Diante de tudo que foi exposto, é certo que são condutas que podem ocorrer em qualquer 
ambiente, porém é dever de todo o grupo PET se atentar para a ocorrência de: Manterrupting, 
Mansplaining, Bropriating e Gaslighting. Ao passo que, em um meio no qual o Ensino, Pesquisa 
e Extensão são trabalhados de forma articulada e feito para estimular o desenvolvimento 
intelectual e pessoal dos participantes, essa temática não pode ser esquecida jamais. Assim, 
deve-se a todo momento policiar e atentar-se para os discursos e como eles estão impactando 
o trabalho de todo o grupo, em especial quanto aos aspectos emocionais e psicológicos da 
mulher. 
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ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DO PATRIARCADO NO PET VILA BOA 

É notório que há uma estruturação dos papeis sociais de homens e mulheres. Nesse sentido, a 
compreensão sobre essas relações de poder é um fator primordial para o enfraquecimento das 
amarras patriarcais. Ainda nesse seguimento, o empoderamento de mulheres pode ser 
entendido tanto como “processo pelo qual as mulheres conquistam autonomia, quanto como 
um instrumento para o desmonte das estruturas patriarcais” (SARDENBERG, 2009, p.183).    

Isto posto, ressalta-se que o patriarcalismo molda e influencia as instituições, os valores e a 
direção de nossa evolução cultural (LINS, 2007, p. 35). Devido a isso, e também considerando o 
disposto nos capítulos anteriores, é indubitável que o patriarcado permeia as relações 
interpessoais nos grupos sociais, sejam eles relacionados ao ambiente acadêmico ou não.   

Como formas de enfrentamento ao patriarcado, tem-se na história dos movimentos de 
mulheres a presença de grupos de conscientização, reflexão e ações feministas. Tais grupos 
foram e ainda são de atuação fundamental no desmonte do patriarcado (SARDENBERG, 2017), 
pois foi a partir deles que as mulheres se organizaram e conseguiram conquistar muitos dos 
direitos hoje garantidos formalmente. 

No intuito de criar espaços coletivos de conscientização e ação para o enfrentamento às 
estruturas patriarcais, o PET Vila Boa promove discussões teóricas acerca de textos escritos por 
mulheres e sobre a situação da mulher na sociedade. Esses espaços são divididos em três: o 
grupo de estudos, o grupo de literatura e os saraus. Este último é aberto à toda comunidade 
acadêmica e consiste na discussão poética ou não sobre os textos debatidos no grupo de 
literatura, que, por sua vez, é restrito aos integrantes do PET. Outrossim, o grupo de estudos 
também é restrito aos petianos e objetiva debater textos científicos voltados ao debate 
decolonial sobre questões de gênero, raça e classe.  

Nesses espaços extremamente relevantes foram discutidos os seguintes textos no ano de 2019: 
O que é lugar de fala de Djamila Ribeiro, Uma epistemologia para uma nova revolução de Linda 
Alcoff, Calibã e a Bruxa de Silvia Federici, O olho mais azul de Toni Morrison e Becos da Memória 
de Conceição Evaristo.  

Com efeito, nas discussões desses grupos ocorre a discussão e a reflexão coletiva sobre gênero 
e subordinação das mulheres à estrutura patriarcal e sobre como esses mecanismos se refletem 
no cotidiano. Para tanto, o PET Vila Boa possui dois focos fundamentais: incentivar e promover 
o debate sobre os porquês da subordinação das mulheres provocada pelo sistema; e embasar 
teórica e cientificamente os argumentos para a militância a ser exercida socialmente.  

Em específico, o PET Vila Boa promoveu um sarau sobre a obra O olho mais azul de Toni 
Morrison, com a presença de petianos e de estudantes de diversos cursos da Universidade 
Federal de Goiás – Regional Goiás. Nesse sarau, as meninas, majoritariamente, relataram sobre 
os sofrimentos afligidos por causa de um padrão de beleza imposto socialmente. Enquanto os 
meninos presentes reconheciam e confirmavam o que as meninas falavam, mas sem afirmar 
que passaram pelo mesmo processo. Com isso, notou-se a semelhança entre os relatos e foi 
discutido sobre o porquê dessa imposição estética sobre os corpos femininos. Nesse sentido: 

 
Podemos ter mais formalmente chamado de “conscientização”, mas, em 
essência, contávamos histórias para nos reivindicar e a nossa humanidade. 
Criamos uma cultura feminista com essas histórias, não através de narrativas 
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de lógica e estrutura, mas criando instantâneos verbais das experiências 
vividas das mulheres. Não precisamos contar a mesma história para ressoar 
umas com as outras. Cada história foi única, mas o ato de contar nossas 
histórias criou vínculos fortes entre mulheres diversas que trabalharam juntas 
para mudar nossas realidades. (apud FREEDMAN, 2014, p.3). 

A partir dessa experiência, foi possível inferir que a exposição e discussão em grupo sobre tais 
experiências permitiram às meninas e mulheres ali presentes perceberem que as situações 
vivenciadas no cotidiano possuem raízes socioculturais e, por isso, devem ser combatidas 
socialmente a partir do desenvolvimento da conscientização política. Por outro lado, em uma 
discussão realizada apenas entre os integrantes do PET, embasada na leitura da obra de Djamila 
Ribeiro, foi possível ao grupo reconhecer a pluralidade de locais de fala, considerando que todos 
possuem um lugar de fala, sendo que é necessário que cada um reconheça as particulares do 
seu locus social.  

Ante o exposto, depreende-se que a estratégia de luta do PET Vila consiste no trabalho de 
desenvolvimento de consciências sociais referente aos feminismos e à sua importância no 
cotidiano das mulheres, especialmente com enfoques étnicos e de classe. Urge ressaltar que os 
resultados dessa luta mostram-se paulatinamente, uma vez que o rompimento com as amarras 
dos condicionamentos da dominação patriarcal e, em especial, com a subordinação, não é algo 
instantâneo, ou que se processe de forma linear, mas sim resultado de processo gradual, muitas 
vezes prenhe de incertezas e contradições (SARDENBERG, 2017). 

CONCLUSÃO 

A partir da análise do referencial teórico, compreende-se que a ideia de divisão sexual de 
tarefas/funções parte de uma lógica binária que reafirma estereótipos e sustenta a desigualdade 
entre os gêneros. Parte dessa desigualdade ocorre nos ambientes acadêmicos, políticos ou de 
trabalho onde as mulheres encontram maiores obstáculos para serem respeitadas e terem suas 
vozes ouvidas. 

A interrupção, apropriação de ideias, tentativa de taxar a mulher de “louca” para desqualificá-
la e o ato de o homem explicar algo de pleno conhecimento da interlocutora, são apenas alguns 
comportamentos de silenciamento das vozes femininas. Eles não somente contribuem para a 
manutenção da desigualdade de gênero, como também são causas de adoecimentos 
emocionais e psicológicos uma vez que trata-se de uma forma de dominação masculina, que 
silenciosamente retira a autonomia da mulher. 

Nessa relação de poder, portanto, a linguagem exerce um papel fundamental e pode ser tanto 
verbal como não-verbal. O processo de silenciamento é tão grave que comumente um dos 
maiores desafios da vida de meninas e mulheres é exatamente recuperar a própria voz e 
aprender a usá-la. Quando se fala em recuperar algo, então entende-se que, de alguma forma, 
ela foi tolhida. Toda vez que um homem interrompe ou desqualifica o discurso e a inteligência 
de uma mulher, cria-se mais barreiras para a emancipação de gênero, pois demanda daquela a 
reafirmação constante de seus posicionamentos. 

É válido ressaltar que o ato de reafirmar um discurso descreditado por um comportamento 
machista também pode ter consequência em toda a dinâmica do ambiente de trabalho em 
conjunto. O machismo dificulta a inclusão, além de essencialmente ocasionar a perda de 
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confiança interpessoal, algo tão importante para o fortalecimento das partes que precisam 
conviver e atuar coletivamente. 

Nessa lógica faz total sentido que os grupos PET’s do Brasil verdadeiramente se atentem sobre 
condutas de Manterrupting, Mansplaining, Bropriating e Gaslighting, para citar apenas algumas. 
Ter a consciência do assunto já é um primeiro passo para a assimilação do grupo, pois muitas 
vezes a desigualdade de gênero é reforçada de forma silenciosa e inconsciente. No entanto, só 
a conhecimento do assunto não é suficiente. 

Conforme os dados do contexto acadêmico local mostraram, as mulheres representam a maioria 
do corpo institucional e discente. No PET Vila Boa, elas compõem 61,5% do total e ainda assim 
ocorrem situações de machismo naquele espaço. Diante da constatação desses fatos, a 
conclusão lógica é que o processo de desconstrução da lógica binária e de seus efeitos são 
permanentes. Em que pese seja importante que as mulheres ocupem espaços historicamente 
masculinos, tais ambientes também devem possibilitar protagonismo e real inclusão feminina. 

Portanto, as atividades do sarau, grupo de estudos e grupo de literatura são extremamente 
relevantes. Possivelmente o que fará a diferença no ambiente universitário e nos grupos PET’s 
é que tais aprendizados cognitivos sejam assimilados e reverberados em comportamentos 
feministas, ou seja, em atitudes que possibilitem o respeito e a igualdade de gênero, como ao 
não silenciar a voz das mulheres ou desqualificá-la.  

O assunto do empoderamento feminino é algo real porque busca devolver a autonomia perdida, 
sendo um processo longo e subjetivo. Quando a sociedade ou um grupo se une para tentar 
mudar a cultura machista, então a evolução pessoal e social pode ser mais rápida, embora não 
se possa perder de vista que trata-se de uma ação que requer atenção permanente. O Programa 
de Educação Tutorial é muito enriquecedor e tem o potencial de tornar seus membros em 
pessoas muito melhores. Seu papel social perpassa o enfrentamento da lógica patriarcal a partir 
de uma política de igualdade de gênero, em especial aquela material, e não somente formal. 
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RESUMO 

 
Este artigo apresenta uma breve análise sobre a trajetória do Serviço Social brasileiro a partir de uma 
leitura crítica dos momentos históricos do país e da revisão de certa literatura a esse respeito, desde a 
emergência da profissão em 1936, conformada aos interesses das classes dominantes, até o tempo 
presente, de ruptura com o conservadorismo positivista por meio do diálogo com Marx e a tradição 
marxista. Esta última legou ao Serviço Social brasileiro se opor à hegemonia das classes dominantes e 
alinhar-se à classe trabalhadora em seu movimento de resistência e de defesa de direitos, de 
democracia, contra todas as formas de preconceito. A construção desta reflexão baseou-se no método 
materialista-histórico-dialético para apreender a complexidade da essência dos fatos, fenômenos e 
acontecimentos ocorridos na realidade concreta.  

Palavras-chave: Serviço Social. Capitalismo. Conservadorismo. Renovação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
“Do rio que tudo arrasta se diz que é violento. 

 Mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem.”1 
 
 

Ao eleger a reflexão sobre a trajetória histórica do Serviço Social brasileiro na perspectiva da 
totalidade, o objetivo é reconhecer sua luta e resistência empreendidas ao longo dos seus 84 
anos e as profundas mudanças que lhe ocorreram desde então, com conquistas importantes.  
Por essa via, o artigo traz significativos aspectos para compreender as particularidades desse 
processo, considerando que o Serviço Social brasileiro fez um giro ao romper com o 
tradicionalismo de sua base originária de ênfase na religião, na moral e na ética profissional 
articulada à ordem burguesa.  O processo de ruptura com o tradicionalismo legou ao Serviço 
Social um projeto profissional hegemônico, sustentado por valores e princípios éticos 
humanistas, articulado às lutas mais gerais e aos direitos da classe trabalhadora.  
 
 

E QUE O PASSADO ABRA OS PRESENTES PRO FUTURO2 

 

No chão histórico em que se insere, o Serviço Social brasileiro não pode ser visto deslocado do 
contexto político, econômico, sócio-histórico e cultural desde sua emergência até o tempo 

presente.  Posto que, o significado histórico da profissão só é desvendado em sua inserção 
na sociedade, nos ensina Iamamoto (2005). 
 No Brasil, o ingresso do país no capitalismo monopolista, na década de 1930, provoca a 
articulação entre Estado, Igreja Católica e burguesia industrial em meio à inquietude da 
população, à crescente miséria e ao pauperismo face aos impactos da primeira onda 
industrializante, acompanhada do crescimento do proletariado urbano, das precárias 
condições de trabalho e do aviltante quadro de exploração e dominação imposto pelo capital.  

                                                           
1 Bertolt Brecht. 
2 Emprestado de Taiguara: “Que as crianças cantem livres” (1973). 
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Produz-se, assim, um aprofundamento das desigualdades sociais: diante do aumento da 
riqueza socialmente produzida, produz-se, ao mesmo tempo, a exponenciação da pobreza, ou 
seja, a produção é social, mas a sua apropriação é privada (NETTO, 2011). Dessa apropriação 
desigual, tem-se a questão social, que é expressão 
 

[...] do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu 
ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento 
como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no 
cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a 
qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e 
repressão (CARVALHO e IAMAMOTO, 2005, p.77). 

 
De acordo com Iamamoto (2010), a questão social é imanente ao sistema capitalista - não se 
trata somente das desigualdades econômicas, mas também das políticas e culturas das classes 
sociais, mediatizadas por disparidades nas relações de gênero, étnico-raciais e formações 
regionais. No Brasil das primeiras décadas do século XX, da parte do movimento operário e 
sindical, com o apoio de imigrantes europeus e de anarquistas italianos, que trouxeram, na sua 
bagagem, a experiência da luta por direitos, a forma de enfrentamento da questão social em 
suas diferentes expressões se deu com a mobilização e a organização em torno de pautas 
comuns, isto é, melhores condições de trabalho e contra a miséria, a pobreza e a exploração 
capitalista. Essa rebeldia operária foi vista com apreensão pelo Estado, pela Igreja Católica e 
pela burguesia industrial, ainda sob o impacto da Revolução Russa, temerosos de que se 
colocasse em risco a ordem social, contrariando seus interesses e a expansão do capitalismo 
monopolista.   
A questão social alçada à cena pública trouxe consigo a necessidade de resposta do Estado 
para enfrentar as agitações políticas e os conflitos sociais provocados pelos baderneiros, 
desordeiros e vagabundos, o que ocorreu pela via das políticas sociais, a fim de garantir as 
condições necessárias à manutenção e à defesa da ordem monopólica. Assim, o Estado definiu 
medidas de políticas sociais, de legislação e direitos trabalhistas, com vistas ao controle dos 
trabalhadores, dos conflitos, das greves. De outro lado, atendeu à pauta dos trabalhadores 
reivindicada pelas lutas travadas no dia a dia, assegurando-lhes direitos. As políticas sociais, 
nesse sentido, expunham um caráter contraditório, porque atendiam aos interesses das 
classes dominantes e também aos dos trabalhadores. Destaque-se que tais iniciativas eram 
voltadas aos trabalhadores urbanos, num cenário em que parcela significativa da população se 
encontrava na zona rural. 
Disso resultaram, em 1936, a criação da primeira Escola de Serviço Social pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), a legitimação do Serviço Social como profissão na 
divisão social e técnica do trabalho no capitalismo monopolista e a sua institucionalização 
(IAMAMOTO e CARVALHO, 2005) como uma profissão legitimada socialmente, ou seja, 
possuidora de uma função social. Assim, segundo Netto,  

 
É na ordem societária comandada pelo monopólio que se gestam as 
condições histórico-sociais para que, na divisão social (e técnica) do 
trabalho, constitua-se um espaço em que se possam mover práticas 
profissionais como as do assistente social. A profissionalização do Serviço 
Social não se relaciona decisivamente à “evolução da ajuda”, à 
“racionalização da filantropia” nem à “organização da caridade”; vincula-se 
à dinâmica da ordem monopólica (2001, p. 73). 
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Diante dessa ordem societária capitalista, o assistente social foi requisitado a apoiar a 
administração da questão social e suas manifestações e a ser o executor terminal de políticas 
sociais.  Isso posto, o trabalho do assistente social constituiu-se, assim, em estratégia de 
reprodução das relações sociais de produção capitalista necessárias à garantia da expansão do 
capital – a que Martinelli (2011) denominou de identidade atribuída ao Serviço Social pela 
classe dominante: 

 
[...] portanto, especialmente útil para a burguesia, pois, além de lhe abrir os 
canais necessários para a realização de sua ação de controle sobre a classe 
trabalhadora, fornecia-lhe o indispensável suporte para que se criasse a 
ilusão necessária de que a hegemonia do capital era um ideal a ser buscado 
por toda a sociedade (MARTINELLI, 2011, p.124). 

 
Nesse momento, a fundamentação teórica e a atuação do assistente social caminhavam pari 
passu com a ação católica e o pensamento social conservador da Igreja, o ideário franco-belga 
de ação social e a doutrina de São Tomás de Aquino sob a influência de duas encíclicas papais: 
a Rerum Novarum (1891), de Leão XIII, e a Quadragésimo Anno (1931), de Pio XI, ambas, diga-
se, antagônicas à teoria social crítica (IAMAMOTO e CARVALHO, 2005). Fincadas na ética e na 
moral cristã, tais doutrinas contrapunham-se ao socialismo, defendiam a propriedade privada, 
o capitalismo humanizado e o enfrentamento da questão social pelo solidarismo.  
Também, não por acaso surgiriam, nessa conjuntura, grandes instituições assistenciais para 
atender às demandas postas pela questão social e suas expressões – fome, desemprego, 
violência, analfabetismo, falta de moradia, de creche, demandas por consultas, cirurgias, entre 
outras – e controlar as lutas sociais. Vêm daí o CNSS (Conselho Nacional de Serviço Social), de 
1938, e a LBA (Legião Brasileira de Assistência), de 1942, dentre outras. Muitas dessas 
instituições configuravam a parceria público-privada na prática do assistencialismo, com 
reforço do primeiro-damismo, tornando-se, por essa via, instrumentos de controle social e 
político das classes subalternas, a dar conta da ordem e de amortecer os conflitos sociais, 
escamoteando as contradições impostas pelo capitalismo e preservando as relações sociais 
vigentes (YAZBEK, 2009a).  
Nesse entendimento, o enfrentamento da questão social se dava pela solidariedade, 
filantropia e assistencialismo, no limite do indivíduo, através de uma ação moralizadora, 
centrada na família, nos valores morais ligados à sexualidade, ao atendimento individual, 
ênfase no trabalho e na saúde associada à concepção higienista. O que pressupunha inculcar 
hábitos de higiene, “comportamentos adequados”, visto que as doenças estariam associadas 
às moradias dos operários, aos seus hábitos e costumes (IAMAMOTO E CARVALHO, 2005). Ou 
seja, era essencial regular a vida privada do indivíduo, apreendida na sua superficialidade pelo 
viés moralista e preconceituoso, e combater a “degeneração” associada ao mal gasto de 

recursos, a tendência ao alcoolismo, à drogadição, à prostituição, à promiscuidade, 
expostos à sífilis, à tuberculose, a fim de manter o corpo “saudável”, sem doenças, apto ao 
trabalho e a garantir a extração da mais-valia necessária à reprodução do capital. O indivíduo 
doente de hanseníase, lepra, transtorno mental era afastado do convívio social mediante 
isolamento compulsório, considerado inapto para a vida e para o trabalho (FAVARO, 2009).  
Tal significa dizer que esse tipo de intervenção se articulava ao entendimento de Battini (2016, 
p. 2018), ao método do “ver, julgar e agir”, em que os instrumentais técnico-operativos 
utilizados pelo assistente social são: entrevista, inquérito social, visitas domiciliares. Por certo, 
naquela conjuntura, a área da saúde se tornara o principal espaço sócio-ocupacional para o 
assistente social, que intervinha numa realidade descolada do sujeito, visto como incapaz, com 
desvio moral, comportamento inadequado, pobre. A doença passava por ser um problema do 
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indivíduo, ou seja, ele era culpabilizado de seus infortúnios pela incapacidade de prover suas 
necessidades, sem considerar as contradições resultantes das relações sociais capitalistas - 
nada é por acaso ou espontâneo, como asseguram Iamamoto e Carvalho (2002, p. 221-222): 
 

[...] uma forma de intervenção ideológica, que se baseia no assistencialismo 
como suporte de uma atuação cujos efeitos são essencialmente políticos: o 
enquadramento das populações pobres e carentes, o que engloba o 
conjunto das classes exploradas. 

 

De outro lado, o Estado já assumira sua face autoritária, praticamente eliminando a oposição 
operária e atrelando os sindicatos à estrutura governamental. O país, sob o estado novista de 
Getúlio Vargas (1937-1945), tratou de conduzir sua modernização pela via autoritária, 
legitimada em símbolos, representações e cerimônias cívicas. A ofensiva anticomunista foi um 
dos pilares de sustentação desse projeto político varguista. Entre os ideólogos do Estado Novo, 
o Ministro da Justiça, Francisco de Campos (1937 a 1941), articulou a Lei de Migração, 
restringindo a entrada de determinados imigrantes, especialmente os que não cumpriam o 

ideal branco, católico e apolítico – o português foi o “desejável”: católico, vinha de um país 
que estava sob uma ditadura e falava o mesmo idioma. Para Vargas e uma fração de 
intelectuais e para as elites simpatizantes do ideário eugênico,3 o atraso e as dificuldades do 
país estavam associados à composição étnica “não branca” de significativa parcela dos 
brasileiros. A seleção rigorosa de imigrantes almejava, pois, promover o “branqueamento” por 
meio da miscigenação (KOIFMAN, 2012), branqueamento que, registre-se, remontava aos fins 
do século XIX e ao processo de imigração da mão de obra europeia para o Brasil depois da 
abolição da escravidão, e que era e ainda é expressão da eugenia e pilar do racismo histórico 
presente na sociedade brasileira. 
Posteriormente, o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos conformou um cenário favorável 
ao capital estrangeiro e significou, para os assistentes sociais, a necessidade de novas 
estratégias e instrumentos face às exigências da racionalidade capitalista. 
Tais mudanças estiveram em consonância com o plano internacional quando, a partir do fim 
do conflito mundial da Segunda Guerra (1939 -1945), foi criada a Organização das Nações 
Unidas (ONU), durante Conferência de São Francisco, em 1945, com o objetivo de assegurar a 
paz mundial e a cooperação entre as nações sob o domínio estadunidense e, assim, fazer 
ameaça ao comunismo. Nesse entendimento, as configurações do Serviço Social entre 1945-
1964, motivadas por essas circunstâncias conjunturais, sob o ponto de vista político, 
econômico e cultural, assumiriam um viés tecnicista e racional, aproximando-se do Serviço 
Social norte-americano e suas propostas de trabalho sustentadas no conservadorismo da 
teoria social positivista e nos procedimentos de caso, de grupos e na comunidade tanto urbana 
como rural.  
Salienta-se que tal mudança se resolveu sem qualquer reflexão em relação à realidade 
brasileira, orientada pelo desenvolvimentismo a esse tempo. Na prática, deu-se o inverso, i.e., 
uma adaptação do Serviço Social brasileiro ao modelo norte-americano e não a adaptação 
deste à realidade brasileira. O intercâmbio entre os dois países possibilitou aos assistentes 
sociais brasileiros realizarem cursos nos Estados Unidos, do que resultou a importação de 

                                                           
3 A eugenia foi institucionalizada no Brasil, com a promulgação da Constituição de 1934 (16 julho), art 138, alínea b, 

“a União, os Estados e aos Municípios, nos termos das respectivas leis caberia: a) estimular a educação eugênica”. 
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métodos e técnicas que valorizavam a aprendizagem através da experiência e da técnica como 
um fim em si mesmas, na crença da existência de fatos, sem, contudo, estudá-los. Buscou-se 
ajustar o homem ao meio social.  Isso porque 

 

[...] a concepção positivista é aquela que afirma a necessidade e a 
possibilidade de uma ciência social completamente desligada de qualquer 
vínculo com as classes sociais, com as posições políticas, os valores morais, 
as ideologias, as utopias, as visões de mundo. Todo esse conjunto de 
elementos ideológicos, em seu sentido amplo, deve ser eliminado da ciência 
social (LÖWY, 1985, p. 39). 

 

Por esse viés, a formação enfatizava o técnico-operativo dissociado da dimensão teórica, 
restrita ao uso correto e adequado de instrumentos e técnicas. Valorizava-se o aprender 
fazendo, ou seja, a prática pela prática e o emprego eficiente de técnicas sem a devida 
reflexão. Nessa quadra, o estágio orientado por essa lógica praticista negava as contradições, 
reforçava o conformismo. Era conservador dos valores, legitimando a ordem do capital ao 
intervir sobre os efeitos da questão social. Por essa via, seu enfrentamento acontecia nos 
moldes do ajustamento e da ajuda psicossocial (ANDRADE, 2008), tomando como referência os 
ensinamentos sobretudo de Auguste Comte e Émile Durkheim, visto a importância da 
harmonia e do equilíbrio na sociedade, sem considerar a realidade macro e a sociedade em 
sua historicidade. Na compreensão da realidade, o assistente social recorria às Ciências Sociais 
pelo método estrutural-funcionalista descritivo e explicativo.   
Ademais, ligado a isso e a esse tempo, ainda ocorreria, em 1946, a criação da Associação 
Brasileira de Ensino de Serviço Social (ABESS) e da Associação Brasileira de Assistentes Sociais 
(ABAS), ambas alinhadas às orientações da Igreja Católica. Na esteira desse processo, surgiria o 
primeiro código profissional dos assistentes sociais, aprovado em Assembleia Geral do dia 29 
de novembro de 1947. Conservador, impregnado de valores cristãos, reforçava a moral e a 
ética descoladas dos processos históricos e sociais, despolitizando as expressões da questão 
social ao associar os problemas sociais à decadência moral. 
 

A importância da Deontologia do Serviço Social provém do fato de que 
Serviço Social não trata apenas de fator material, não se limita à remoção de 
um mal físico, ou a uma transação comercial ou monetária: trata com 
pessoas humanas desajustadas ou empenhadas no desenvolvimento da 
própria personalidade (CFESS, s/d). 
 

Entre os deveres prescritos aos assistentes sociais, constava: 

Cumprir os compromissos assumidos, respeitando a lei de Deus, os direitos 
naturais do homem, inspirando‐se, sempre em todos seus atos profissionais, 
no bem comum e nos dispositivos da lei, tendo em mente o juramento 
prestado diante do testemunho de Deus (CFESS, s/d). 

 
Na leitura de Oliveira e Chaves (2017, p. 148), tal código foi sustentado em “[...] princípios 
metafísicos, [com] a sociedade e as relações sociais econômicas e políticas (...) exortadas a 
realizar suas ações segundo as leis da fé,” surgiu “sem mediação do Estado e, portanto, sem 
respaldo jurídico”. Visava orientar a prática e conferir status de profissão ao Serviço Social, 
profissão que não era ainda regulamentada. Na década de 1950, a partir da regulamentação 
das profissões e ofícios considerados liberais, entraram a funcionar os conselhos de 
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fiscalização das profissões no Brasil, de caráter corporativo e com função controladora e 
burocrática.  
Assim, sob o auspício do desenvolvimentismo e por meio do Desenvolvimento de 
Comunidade, o Serviço Social se inseriria no trabalho com comunidades na perspectiva de 
transpor a resistência cultural e superar o atraso rumo ao progresso econômico e social, uma 
vez que os meios para isso se encontravam na própria comunidade. Marcadas pelo viés 
assistencialista, as ações eram descontínuas e pontuais, tanto no urbano como no rural.  
Neste, enfatizavam o desenvolvimento por meio da modernização da agricultura, “[...] tendo 
por estratégia a Educação de Adultos” conduzida pelas Missões Rurais (IAMAMOTO e 
CARVALHO, p. 345, 2005), sob a perspectiva desenvolvimentista, que emergia decisivamente 
naquele momento histórico. Segue a leitura que De Paula infere disso:  

 
[...] Ao Estado – que supostamente exerce o seu poder em benefício de 
todos – caberia colocar à disposição da comunidade os recursos financeiros 
e o apoio técnico – entre os quais encontram-se os assistentes sociais. Esta 
fórmula suscita o estabelecimento de laços de gratidão e lealdade da 
comunidade para com o Estado, o que muito contribui para a reprodução da 
ideologia dominante, por mascarar as relações de exploração e as 
fundamentais contradições presentes na sociedade capitalista. Foi desta 
forma que o DC consolidou-se como um procedimento de ação profissional 
dentro do Serviço Social (DE PAULA, 2009, p. 41). 
 

Diante de demandas da população aquém da cobertura por parte do Estado e do 
aprofundamento das desigualdades, vozes dissonantes no seio da profissão começaram, 
então, a confrontar essa prática institucional vigente. Também, é essencial reconhecer que, 
até o início da década de 1960, tanto o Serviço Social latino-americano como o brasileiro não 
tinham experimentado grandes alterações, com relativa homogeneidade e unidade nas suas 
projeções e propostas profissionais (NETTO, 2005a). Todavia, receberam os ventos de 
mudanças de uma conjuntura de mobilização e de efervescência política crescente dos 
desdobramentos da Guerra fria, quando o mundo polarizado entre capitalismo e comunismo 
assistia a embates significativos: guerras coloniais em Angola, Guiné, Moçambique, 
independência do Vietnam. Na América Latina, a vitória da Revolução Cubana, em 1959, 
fortalecia a luta anti-imperialista, posto que o continente latino-americano era tido como 
quintal dos Estados Unidos.  
O cenário brasileiro registrava rápido processo de industrialização, com a introdução de capital 
estrangeiro e de multinacionais, e assistia ao colapso do populismo, ao crescimento da camada 
urbana dominada pelos operários e trabalhadores públicos e à emergência de novas forças 
sociais na vida nacional -  estudantes, movimentos sociais e camponeses. Com isso, a pressão 
social por melhorias nas condições de vida e trabalho passou a ser cada vez maior. Um clima 
tenso se formou entre os opositores do Presidente João Goulart, que temiam uma guinada do 
país à esquerda com as propaladas Reformas de Base por ele propostas, voltadas às áreas 
agrária, tributária, educacional, urbana, eleitoral e bancária. Onde a questão agrária tinha um 
peso grande, essas propostas provocaram a ira de setores conservadores: acusavam Jango de 
ser benevolente com o movimento camponês, contrário ao capitalismo e de incentivar a luta 
de classes. O programa de reformas mantinha inalterado o latifúndio, a base da política social 
e o modelo econômico, mas, mesmo assim, provocou uma agitação na burguesia industrial e 
na classe média, pois havia uma preocupação em relação à expansão do 
comunismo/socialismo no mundo, em especial na América Latina, colocando em risco os 
interesses e a hegemonia do capitalismo. De maneira eficiente, as forças conservadoras, 
verdadeiras tropas anticomunistas e anti-Jango, com o apoio do governo estadunidense, 
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conseguiram atrelar João Goulart e o seu governo ao comunismo. Foram eficientes, pois Jango 
não conseguiu se descolar desse viés decisivo na sua deposição da presidência pelos militares 
golpistas e seus aliados civis em 1964 (FAVARO, 2016). 
Assim, nessa realidade de lutas sociais, o Serviço Social foi aos poucos constituindo uma onda 
de mudança que avançou para os anos de 1960. Inicialmente, o Movimento de 
Reconceituação Latino Americano (1965-1975), deflagrado em 1965, tratou de  

 
[...] um processo de questionamento da profissão do assistente 
social, que se estendeu pela América Latina e que, iniciado nos anos 
60, tem repercussões e desdobramentos até os dias de hoje. Esse 
movimento reuniu diferentes correntes de pensamento, que tinham 
entre si um ponto de convergência inicial: o fato de serem 
contestarias de um Serviço Social marcado pelo seu posicionamento 
mantenedor do status quo. (QUIROGA, 1991, p. 86-87). 
 

Tal movimento, marco histórico da profissão, inspirou o movimento de renovação do Serviço 
Social brasileiro, que aprofundou os acontecimentos políticos ocorridos no país em fins da 
década de 1970. Ambos foram conduzidos a partir de uma construção coletiva de 
profissionais, criando as bases materiais, intelectuais e políticas de sua renovação. Esse tempo 
histórico confirma a expansão da profissão e a aproximação dos assistentes sociais com a 
realidade dos trabalhadores, fortalecendo o “questionamento da profissão (suas finalidades, 
fundamentos, compromissos éticos e políticos, procedimentos operativos e formação 
profissional), com diferenças nos vários países” (BATISTONI, 2017, p. 139). Com isso, 
denunciava-se a pretensa 
neutralidade político-ideológica, recusava-se o pensamento conservador e sua tradição teórica 
dominante na Igreja Católica:  

 
[...] o assistencialismo e a benemerência, questiona-se os fundamentos 
positivistas da tríade do Social Work norte-americano: o Serviço Social de 
casos, o Serviço Social de grupo e a organização/desenvolvimento de 
comunidade difundida por ideólogos de organismos internacionais durante 
a Guerra Fria. Busca-se um Serviço Social latino-americano fundado nas 
particularidades da formação histórica da América Latina e do Caribe, 
denunciando as relações de dependência ante os EUA (IAMAMOTO, 2019, p. 
442). 

 

Como se pode ver, o processo de renovação do Serviço Social coincidirá com a ditadura militar 
brasileira, resultante do Golpe civil militar (1964 -1985) operado com o apoio do governo 
estadunidense. A vanguarda crítica da profissão que emergiu entre os anos 1961 e 1964 foi 
sufocada pela repressão, teve recuo forçado, mudando o rumo da luta. Sem perder de vista o 
legado pré-64, as experiências sociais contribuíram no processo de mudança no Serviço Social 
brasileiro a partir do Desenvolvimento de Comunidade (DC). Tal vanguarda, em parte inspirada 
nas experiências das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) fortalecidas pela Teologia da 
Libertação, enxergou uma possibilidade de se aproximar da realidade dos trabalhadores, dos 
movimentos sociais e suas lutas.  
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NO NOVO TEMPO, APESAR DOS PERIGOS, DA FORÇA MAIS BRUTA, DA NOITE QUE 
ASSUSTA, ESTAMOS NA LUTA, PRA SOBREVIVER4 
 

Para Netto (2014), se a ditadura serviu à burguesia e aos seus sócios, as empresas imperialistas 
e os grandes proprietários fundiários, deixou aos inimigos, no entanto, o arrepio das leis, da 
restrição de direitos políticos mais elementares. Atacou direitos humanos fundamentais, 
renegou as instituições jurídicas, criminalizou os movimentos oposicionistas.   
Os anos de chumbo5 significaram o aprofundamento da violência respaldada pelo Ato 
Institucional n. 5 (AI-5) responsável por muitas atrocidades, usando da manipulação, da força e 
da coerção na tentativa de apagar os próprios rastros, silenciar as vítimas e impedir que as 
denúncias viessem à tona (FAVARO, 2015).  
 Acerca da renovação do Serviço Social brasileiro, é oportuno trazer as reflexões de Netto:  

 
Entendemos por renovação o conjunto de características novas, que, no 
marco das constrições da autocracia burguesa, o Serviço Social articulou, à 
base do rearranjo de suas tradições [...], procurando investir-se como 
instituição de natureza profissional dotada de legitimação prática, através 
de respostas a demandas sociais e da sua sistematização, e de valorização 
teórica, mediante a remissão às teorias e disciplinas sociais (2005a, p. 131). 

 

Ressalte-se que as reflexões de José Paulo Netto sobre a renovação do Serviço Social brasileiro 
são fulcrais para desvendar os sentidos, os desafios e as contradições desse processo que 
deflagrou o debate sobre a dimensão política da profissão.  
Netto (2005) estabeleceu, dentro da renovação, as particularidades teóricas e práticas do 
Serviço Social conformadas a três vertentes, a saber: modernização, reatualização do 
conservadorismo e intenção de ruptura. Sucessivamente, essas vertentes ocorreram na 
segunda metade dos anos 60, meados dos anos de 1970 e, por fim, dentro do processo de 
redemocratização da sociedade brasileira na década de 1980.  
 A vertente modernizadora se filiou aos interesses da conjuntura do desenvolvimentismo e da 
doutrina de segurança nacional, articulando crescimento econômico ao desenvolvimento 
social e enfrentamento das desigualdades pela integração da sociedade. Por assim entender, o 
Serviço Social lançou mão de um projeto profissional que perseverava a eficiência e a eficácia, 
coerente com os pressupostos da teoria da modernização presente nas Ciências Sociais 
“[...]numa moldura teórica e metodológica menos débil, subordinando [se] aos seus vieses 
“modernos” – donde, por outro lado, o lastro eclético de que é portadora” (NETTO, 2005a, p. 
155).  Nesse momento, o assistente social, até então executor terminal de políticas sociais, 
assume outros desafios, como pesquisa social, planejamento, coordenação, acompanhamento 
e avaliação de programas sociais voltados ao controle das expressões da questão social diante 
da sua exponenciação. Com vistas a ajustar os indivíduos à realidade do desenvolvimentismo, 
sem contestação, preservando à harmonia e a ordem vigente. 
Destaque-se que o processo de renovação do Serviço Social não foi nem é linear nem 
homogêneo e não ocorreu ou ocorre na alternância de uma vertente por outra. Expressa, 
assim, um movimento heterogêneo, moldado no ecletismo, entre avanços e equívocos que se 
ocuparam de pensar o Serviço Social, construir alternativas teórico-práticas face ao 
tradicionalismo da profissão. 

                                                           
4 Emprestado de Ivan Lins - “Novo tempo” (1984). 
5 Para Netto, “período militar-fascista do ciclo autocrático burguês” (2005, p. 250) 
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Em meados da década de 1970, ancorando-se na fenomenologia e na ética cristã, emerge a 
vertente de reatualização do conservadorismo, recuperando elementos da herança 
conservadora do Serviço Social, que credita à profissão o traço microscópico de sua 
intervenção, voltada a ajuda psicossocial, se orienta por uma metodologia baseada na tríade: 
diálogo, pessoa e transformação social. Netto (2005, p. 203) destaca dessa vertente a recusa 
do positivismo, do marxismo, da ala mais progressista da Igreja Católica vinculada à Teologia 
da Libertação, do empirismo e do praticalismo, e o “[...] esforço sistemático no sentido de 
produzir (e/ou organizar) conhecimentos para fundar as práticas profissionais.  
 

Renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto pra que a 
vida nos dê  flor e fruto6 

Por fim, capitaneada pela vanguarda profissional progressista, tem-se a vertente da intenção 
de ruptura, brotada no seio acadêmico. Seus passos iniciais se deram no imediato pós-Ato 
Institucional n.5 (AI-5), que institucionalizou a repressão política e o terror patrocinados pelo 
Estado brasileiro sob a ditadura militar (1964-1985). Na primeira metade dos anos de 1970, na 
Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais7, com o Método de BH (Belo 
Horizonte), foi apresentada a dimensão teórico-metodológica da proposta de ruptura. Com 
efeito, essa dimensão assinalava os caminhos de aproximação ao marxismo – que não era 
prerrogativa do Serviço Social brasileiro – com críticas ao tradicionalismo e à aparente 
neutralidade assumida pela profissão bem como aos modelos teórico-operativos importados 
sem qualquer afinidade com as particularidades históricas latino-americanas (BATISTONI, 
2017). Por essa via crítica, ofereceram-se as chaves para se contrapor não somente às 
vertentes modernizadora e de reatualização do conservadorismo, mas ao ranço do 
tradicionalismo acumulado nas entranhas do Serviço Social.  

O encontro inicial do Serviço Social brasileiro com Marx se deu de forma enviesada à tradição 
marxista, com o uso de fontes secundárias, sobretudo Louis Althusser (1918-1990), 
conservando a influência do positivismo entre os assistentes sociais que optaram pela 
superação do conservadorismo na profissão, marcado por fortes traços do ecletismo 
(MARTINS, 2009, p, 110). Para Yazbek (2009b, p. 150), tratava-se de “um marxismo 
equivocado, que recusou a via institucional e as determinações sócio-históricas da profissão. ” 

No correr da luta, com a renovação dos quadros docentes, a criação dos cursos de pós-
graduação ainda na década de 1970, os assistentes sociais começaram a estudar Marx, 
inclusive fora da raia acadêmica, aproximando-se e apropriando-se da tradição marxista que se 
enraizava no Serviço Social. Foi o que fortaleceu a pesquisa e a produção de conhecimento,8 
resultando no amadurecimento e no alargamento da produção intelectual e do mercado 
editorial (NETTO, 2005). Pode-se dizer que foram situações decisivas para o processo de 

                                                           
6 Emprestado de Milton Nascimento e Wagner Tiso: “Coração de Estudante” (1983). 
7 Batistoni, ressalta “o protagonismo da chamada esquerda católica, através da Juventude Universitária Católica — 
JUC, base para o surgimento da organização Ação Popular — AP, bem como de integrantes do Partido Comunista do 
Brasil — PCdoB e também da Organização Revolucionária Marxista Política Operária — ORM-Polop.”(2019, p. 542), 
assim como, do PCB. 
8 Registre-se aqui a singularidade da produção de Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho, Relações Sociais e Serviço 
Social, publicada em 1982. Tal obra, resultado de pesquisa sobre o Serviço Social brasileiro, expressa o efetivo 
diálogo com Marx. 
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ruptura com o tradicionalismo9 das suas bases originárias.  Sem perder de vista o fim da 
ditadura, o Serviço Social se juntou às lutas dos movimentos sociais, dos operários, do 
movimento popular, dos estudantes e tantos outros, em torno da redemocratização país, em 
defesa das liberdades democráticas e do Estado de direito.  O “esforço de sindicalização da 
categoria, ao aproximar a sua organização política da organização operária, tomou impulso 
com a fundação da Associação Nacional de Assistentes Sociais (ANAS)” (MOTA; RODRIGUES, 
2020, p. 201). Cabe aqui resgatar o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), o 
“Congresso da Virada” (1979),10 marco histórico da profissão, posto que foi o momento em 
que o Serviço Social rompeu o silêncio, contrariando parcela conservadora da categoria e 
assumindo um posicionamento ético-político de oposição à ditadura militar.  

O projeto ético-político-profissional que busca assegurar o pluralismo – opondo ao ecletismo –
e a competência profissional como referências se filiaria, daí para diante, a valores e princípios 
éticos humanistas, legatários da ruptura com o tradicionalismo:  

 
[...] na perspectiva de garantir o processo de construção de outra concepção 
de ética profissional, de uma formação profissional fundada na crítica à 
sociedade capitalista, e com uma racionalidade embasada na ontologia do 
ser social, que se consubstanciou nos documentos que expressam o projeto 
ético-político – o Código de Ética, a Lei no 8.662 de Regulamentação da 
Profissão (BRASIL, 1993) e a nova Diretriz Curricular (MARTINS, 2009, p. 26). 

 

Essa trajetória tornaria possível a renovação teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-
política capaz de responder aos desafios das mudanças e das novas requisições profissionais, 
balizadas pela direção político-organizativa das entidades, Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS) e Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), ABEPSS e Executiva Nacional de 
Estudantes de Serviço Social (ENESSO), com respeito às diferentes correntes profissionais 

democráticas existentes e suas expressões teórico-práticas – uma reafirmação do 
compromisso do Serviço Social com a ética, a liberdade, a ampliação da democracia, enquanto 
socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida, defesa das políticas 
públicas garantidoras de direitos universais, além da eliminação de toda forma de 
discriminação e preconceito. 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

“É preciso ter sonho sempre 
Quem traz na pele essa marca 

Possui a estranha mania 

                                                           
9 O Serviço Social tradicional, na apreensão de NETTO, tem a ver com “prática empirista, reiterativa, paliativa e 

burocratizada, orientada por uma ética liberal-burguesa, que, de um ponto de vista claramente funcionalista, visava 
enfrentar as incidências psicossociais da ‘questão social’ sobre indivíduos e grupos, sempre pressuposta a 
ordenação capitalista da vida social como um dado factual ineliminável. ” (2005, p. 6 b).   
10 O evento ocorreu no Anhembi (SP). Por decisão da comissão organizadora, a mesa oficial com representantes do 

governo militar foi substituída pela mesa com representantes da classe trabalhadora. 
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De ter fé na vida”11 

 

O Serviço Social é uma profissão de caráter sociopolítico, crítico e interventivo, legitimada 
socialmente, o que significa que ela tem uma função social.  A formação generalista assegura 
formular respostas qualificadas à questão social e suas diferentes expressões. Isto é, ao 
conjunto de desigualdades resultantes do antagonismo entre a socialização da produção e a 
apropriação privada dos frutos do trabalho, que se concretizam como demandas cotidianas de 
trabalho dos assistentes, seja qual for o espaço de atuação, indústrias, empresas públicas e 
privadas, órgãos patronais de Serviço Social (SESC, SESI), Organizações Não Governamentais. 
Todavia, tem nas políticas públicas um espaço profissional privilegiado de atuação em saúde, 
previdência, educação, habitação, lazer, assistência social, justiça, migração e no atendimento 
à população ou na formulação, execução e avaliação de políticas públicas que possibilitem o 
acesso aos direitos.  

É possível atestar que o Serviço Social é uma das poucas profissões que possuem um projeto 
profissional coletivo e hegemônico, denominado Projeto Ético-Político, pautado em amplo 
debate da categoria e que expressa o compromisso com a construção de uma nova ordem 
societária, justa, democrática, garantidora de direitos universais e de interesses da classe 
trabalhadora. Tal projeto está materializado no Código de Ética do (a) Assistente Social (1993), 
na Lei de Regulamentação da Profissão (1993) e nas Diretrizes Curriculares para os cursos de 
Serviço Social (1996). 

Nesse chão histórico, marcado por lutas e conquistas, a profissão foi capaz de se reinventar, 
romper com o tradicionalismo, com a ética da "neutralidade" de sua emergência, 
reconstruindo seus referenciais teóricos e metodológicos à luz do materialismo-histórico-
dialético, necessário à leitura crítica da realidade em suas múltiplas determinações sociais, 
políticas, econômicas, históricas, culturais, para construir propostas de trabalho a partir das 
questões que emergem dessa realidade e responder as expressões da questão social na 
perspectiva do acesso aos direitos. 
O processo de ruptura com o conservadorismo e de defesa do projeto ético-político-
profissional é cotidiano, desafiado por esse tempo sombrio de regressão conservadora 
associada à intolerância política, religiosa, de exacerbação da homofobia, do machismo, da 
misoginia, do ataque aos direitos sociais, do desrespeito aos direitos humanos, da 
criminalização das lutas sociais e da pobreza, da banalização da vida, do fortalecimento da 
cultura da indiferença, do medo que reforça a naturalização das desigualdades sociais.   
O atual cenário mundial assolado pela crise sanitária provocada pelo novo Corona vírus/Covid 
19, traz graves repercussões econômicas e sociais na vida de toda a população. No Brasil, a 
pandemia escancara as desigualdades sociais, sem possibilidade de cumprir o 
isolamento/distanciamento social recomendado pelas autoridades sanitárias. Posto que, 
parcela significativa das famílias vive com renda mensal inferior a um salário mínimo, milhões 
estão desempregadas, sem renda nenhuma, residem em casas pequenas com muitas pessoas 
sob o mesmo teto, impossibilitando o distanciamento entre os familiares; há milhares em 
situação de rua.  Nesse entendimento, as entidades organizativas do Serviço Social têm se 
posicionado em defesa dos direitos com a efetivação da Seguridade Social, por meio da 
implementação articulada das políticas de saúde, assistência social, habitação, alimentação, 

                                                           
11 Emprestado de Milton Nascimento e Fernando Brant: “Maria, Maria” (1978). 
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trabalho e renda. Bem como, a defesa intransigente das condições éticas e técnicas 
necessárias a realização do trabalho profissional. Por tudo, o Serviço Social segue na 
contramão dessa barbárie, com rebeldia, luta e resistência, diante da ofensiva pós-moderna e 
do neoconservadorismo, acreditando que um outro mundo é possível e necessário. 
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RESUMO 

O exercício profissional do Serviço Social e de outras áreas das Humanidades são marcadamente 
compostos por mulheres. Mas ainda são muitos os trabalhos e artigos acadêmicos que não 
praticam a inclusão de gênero no tocante aos usos linguísticos. Esse debate dentro do Serviço 
Social já se encontra respaldado pelo seu Código de Ética, mas deve ser apresentado e discutido 
com as/os novas/os integrantes do curso assim que chegam à Universidade. Cumpre destacar 
que promover uma formação crítica para novas e novos assistentes sociais começa desde os 
primeiros dias de inserção na graduação. Nessa linha, o presente artigo tem como objetivo tratar 
das questões ligadas aos usos linguísticos inclusivos de gênero e às reproduções das relações 
socias, ressaltando a necessidade de revisão da forma universal a partir, essencialmente, de uma 
perspectiva política – sem desmerecer a gramática normativa; afinal, nos textos acadêmicos e 
oficiais, a referida gramática é utilizada. Ou seja, é possível (re)construir, de modo crítico e 
reflexivo, usos linguísticos os quais representem as demandas sociais. Ademais, é preciso 
defender o uso inclusivo da língua(gem), de caráter emancipatório e que não perpetue o 
machismo na escrita. Para tanto, a metodologia empregada é de revisão bibliográfica.  

PALAVRAS-CHAVES: usos linguísticos inclusivos, gênero, formação crítica. 
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INTRODUÇÃO 
 

Quando resgatamos o processo histórico da institucionalização e consolidação da profissão do 
Serviço Social, tendo como foco o recorte de gênero, temos um número exclusivo de mulheres 
em todo o trajeto desse processo. Mas, os caminhos tomados pela profissão são decorrentes do 
machismo construído social e historicamente que repercutia por meio de todas as formas de 
reprodução das relações sociais. 

Vale destacar que o Serviço Social se consolidou no Brasil e na totalidade da América Latina a 
partir dos princípios da “doutrina social da igreja” que sussurrava os mandos e desmandos da 
profissão. Logo, o “espírito de apostolado”, seguindo as orientações contidas nas encíclicas 
papais, solidificaram o Serviço Social.  Nesse contexto, se temos um passado profissional cercado 
de mulheres é devido ao fato da profissão ser antigamente relacionada à devoção, ao afeto, à 
castidade, à bondade, ao cuidado, à ajuda e à tutela, além da diminuição da subjetividade 
singular em prol da perspectiva de viver para as/os semelhantes. Tais atributos eram alguns dos 
necessários às mulheres da alta classe do Brasil – que tinham interesse na profissão – nos anos 
de 1930.  

Se as mulheres correspondessem a esses requisitos, poderiam ser assistentes sociais. Essa 
abordagem secundarizava a responsabilidade da profissão e a relacionava como uma carreira 
específica de mulheres envolvendo um processo de “sujeitação a um tipo de saber eurocêntrico 
e androcêntrico” (LISBOA, 2010, p. 2).  

Após um significativo salto temporal, na tentativa de laicizar a profissão, tangencia-se ao Serviço 
Social o discurso positivista/funcionalista, com teoria que generalizava a vida e as 
particularidades da questão social na medida em que se restringia a uma análise periférica do 
microssocial. Tendo como base a Biologia, a abordagem positivista/funcionalista foi aplicada na 
realidade social na tentativa de explicar e entender a reprodução da vida. No mais, era uma 
intervenção afastada da realidade das/os trabalhadoras/es brasileiras/os por ser um método 
importado do Serviço Social americano.  

Após um grande avanço teórico, técnico e científico foi possível mudar muitas questões dentro 
do processo de formação e execução profissional. A partir de então, na década de 1960 ocorreu 
o Movimento de Reconceituação (renovação) do Serviço Social, o qual carregava em suas pautas 
a necessidade de fazer e recriar um Serviço Social que andasse em compasso com a realidade 
do povo brasileiro. Para tal, foi implantado a teoria marxista no Serviço Social. As mulheres 
passaram a ser respeitadas cada vez mais pela sua forma de condução do exercício profissional 
e não mais devido às exigências sociais conservadoras que pregavam o controle aos corpos 
femininos.  

Feito o resgate do paralelo histórico em que se insere a particularidade da profissão, voltamos 
o olhar para entender uma das discussões atuais dentro do Serviço Social que diz respeito à 
Linguagem Inclusiva de Gênero e soma-se a esse diálogo o dado que um número maior de 90% 
das acadêmicas do curso de Serviço Social no Brasil são mulheres e, dentro deste quantitativo, 
70% são trabalhadoras (ABEPSS, 2020). 
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Esse debate, que conta com o respaldo do Código de Ética da/o Assistente Social na medida em 
que adota a linguagem de gênero, contendo em todo o texto a forma masculina e feminina 
simultaneamente, é uma conquista muito grande para as/os profissionais, pois, além de ser uma 
mudança formal, é um posicionamento político que contribui para a negação do machismo na 
escrita. E, visto nosso processo de desenvolvimento enquanto “prática institucionalizada, 
socialmente legitimada e legalmente sancionada” (NETTO, 1996, p. 13) é notório o ecoar desse 
posicionamento que visa dimensionar aquelas que foram e são diariamente caladas seja social 
ou institucionalmente.  

Partindo de outro espectro e com o intuito de fazer um resgate-memória da história da nossa 
Língua Portuguesa, notamos a existência de uma trajetória baseada no colonialismo, na 
violência e opressão. Entendemos, portanto, que somos colonizadas/os por natureza. Nossa 
língua carrega um processo de conquista de território e de povos, alimentando ainda mais a 
necessidade de pensarmos e ressignificarmos a tradição.  

Diante dessas reflexões, com uma leitura fácil, rápida e acessível, é preciso levar essa pauta para 
as/os novas/os assistentes sociais em formação. Pois, percebe-se que o debate de gênero 
percorre um caminho de amplo prisma tanto nas construções acadêmicas-teóricas quanto no 
próprio espaço de inserção profissional. Além de possivelmente servir de fomento para as outras 
profissões que possuem em seu elenco um número massivo de mulheres, podendo repercutir 
em seus achados teóricos uma Linguagem Inclusiva e abrangente que converse com a realidade 
da profissão.  

METODOLOGIA  
 

A metodologia adotada neste artigo concentra-se na revisão bibliográfica presente na discussão 

sobre os usos linguísticos relativos ao gênero, as reproduções das relações sociais por meio do 

viés sociológico, o masculino genérico e o sexismo gramatical. Então, cumprimos uma revisão 

bibliográfica a qual, segundo Severino (2016) e Gil (2002), realiza-se a partir de registros 

disponíveis, resultantes de pesquisas anteriores encontradas em livros, teses, artigos e afins.   

A justificativa da abordagem se sustenta, primariamente, pela particularidade da consolidação 

da profissão do Serviço Social, com sua pluralidade de pautas, possibilidades de estudo e, 

somando-se a isso, a necessidade de entender as armadilhas e caminhos presentes na nossa 

língua. Mesclamos, então, a criticidade provinda do campo das Ciências Sociais com o mundo 

Linguístico, na tentativa de criar aportes teóricos que viabilizem reflexões sobre o fato do 

masculino genérico e o sexismo gramatical existirem.  

A presente pesquisa desenvolve-se no âmbito teórico e prospecta as inquietações do convívio 

social, ou seja, nos reais usos da língua. Compreendemos que a fala se constrói por um prisma 

histórico-social, acreditando na comunicação e interação social como função primordial da fala. 

Pois:  

Na nossa concepção a verdadeira trajetória de desenvolvimento do 
pensamento não vai no sentido do pensamento individual para o socializado, 
mas do pensamento socializado para o individual (VYGOTSKY, 2005, p. 25). 
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Na perspectiva psicossocial da construção da fala, temos a contribuição teórica de Vygotsky 

(2005). Como podemos ver, o autor constrói estratégias para elucidar o processo de construção 

do pensamento e, consequentemente, da fala. Essa concepção enfatiza que tudo se constitui do 

meio social para o individual e esta abordagem articula-se justamente com as outras linhas aqui 

apreendidas e destacadas.  

 

Para a metodologia aqui delineada, buscamos realizar uma compilação gradual. Iniciamos com 

inquietações particulares, as quais culminaram em explorar referencial teórico e revisão 

bibliográfica em geral que pudessem fomentar o debate. Posteriormente, foi entendido o locus 

sociológico que rondava o tema e o diálogo particular que faz com o Serviço Social. Após essas 

etapas, tecemos a síntese das contribuições das/os autoras/es em seus estudos. Assim, foi 

possível realizar leituras e construir nossas reflexões.  
  

OS USOS LINGUÍSTICOS INCLUSIVOS RELATIVOS AO GÊNERO E ÀS REPRODUÇÕES DAS 
RELAÇÕES SOCIAIS: O COMPLEXO DO MASCULINO GENÉRICO  

De antemão, se faz necessário destacar que, mesmo procurando aqui tratar do binômio 
exploração/opressão de gênero, nós nos debruçamos em refletir e criticar o que acontece 
dentro da nossa língua. Ou seja, precisamos buscar compreender que as formas de dominação 
e submissão à ótica dominante ocorre de diversas formas, inclusive na linguagem. Pois, nós 
somos, como mulheres, cotidiana e historicamente sujeitadas, culminado num processo de 
dominação versus submissão. Afinal, existem comportamentos e atitudes que estão enraizados 
no imaginário popular e se refletem de diferentes formas. Aqui, tratamos do reflexo na 
linguagem e no discurso como consequências do processo social de interação.  

E, entendendo a vida cotidiana, a mídia, a escola e a família como vetores de inúmeras 
imbricações que culminam no comportamento individual, somos chamadas/os para esmiuçar e 
refletir a realidade social. É no convívio social que se dá a reprodução de padrões de opressão, 
isto é, as relações de poder simbólico. O conceito de habitus, do filósofo francês Bourdieu 
(2008), de forma geral, pode ser compreendido como uma identidade social, um sistema de 
orientação ora consciente ora inconsciente (SETTON, 2002) e, de forma específica, o habitus 
linguístico que toma para si a premissa maior de ser uma ação casual independente e 
socialmente modelada, pois     

Todo ato de fala e, de um modo geral, toda ação é uma conjuntura, um 
encontro de séries causais independentes: de um lado, as disposições, 
socialmente modeladas, do habitus linguístico, que implicam uma certa 
propensão a falar e a dizer coisas determinadas (interesse expressivo), 
definida ao mesmo tempo como capacidade linguística de engendramento 
infinito de discursos gramaticalmente conformes e como capacidade social 
que permite utilizar adequadamente essa competência numa situação 
determinada; do outro, as estruturas do mercado linguístico, que se impõem 
como um sistema de sanções e de censuras específicas (BOURDIEU, 2008, p. 
20). 

O aspecto psicossocial da construção da linguagem e do pensamento nos faz refletir acerca das 
contribuições teóricas de Vygotsky (2005) ao passo que seu arcabouço de informações e estudos 
dentro da psicologia enfatizam e explicam a construção da fala. A referida fala não se constrói 
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de forma isolada do pensamento e carrega consigo os entraves das interações sociais, pois o 
“homem cria e utiliza os sistemas de linguagem, e é a necessidade de comunicar que impulsiona 
seu desenvolvimento” (BRITES e CÁSSIA, 2012, p. 3).    

Nessa perspectiva, percebemos que é comum ao processo de formação nos depararmos com 
uma série de bibliografias que utilizam, em sua maioria, uma linguagem masculina e sexista, 
além dos enfrentamentos diários da vida social que corroboram os apagamentos das mulheres; 
cumpre ressaltar que tratamos aqui de uma construção histórica e muito bem posicionada social 
e politicamente. Na própria gramática normativa brasileira prevalece o uso do masculino ao 
feminino, este último dentro da gramática se forma pelo acréscimo da desinência a ao radical 
de uma palavra. Resumidamente, lidamos com o fato do masculino genérico, dentro da Língua 
Portuguesa e na maioria das línguas do mundo, ser um gênero “não marcado” que se “origina 
na escola estruturalista, no modelo saussuriano, e ocupa um lugar de destaque nos estudos 
linguísticos atuais” (MADER, 2015, p. 20) – ora utilizado como a ampliação do conceito de 
homem e mulher e ora como uma definição para a espécie humana em sua totalidade. 

A generificação do masculino dentro da gramática, como visto, ocorre e é tradicionalmente 
explicado e justificado pelo “conceito de gênero não marcado” (MADER, 2015, p. 19). Mas, essa 
definição torna-se limitadora na medida em que é empregada sem se pensar na totalidade 
das/os usuárias/os da língua. Afinal, existem correlações extralinguísticas que condicionam a 
forma de se articular o discurso falado.  Para além,  

consideramos que o uso do masculino genérico, justificado pelo conceito de 
gênero não marcado, pode, em nome de uma suposta neutralidade, 
escamotear as relações de poder entre homens e mulheres e contribuir para 
a manutenção de relações sexistas e opressivas que, aliás, não se mostram 
apenas na língua, mas em vários aspectos culturais (MADER, 2015, p. 25). 

Defendemos, então, que não é o simples fato de falar de uma forma “global” ou “universal” 
utilizando, por exemplo, palavras como “todos” ou “homens” que agregamos as mulheres nesse 
discurso. “Para que a mulher esteja representada é necessário nomeá-la” (TOLEDO et all, 2014, 
p. 15). Para além disso, não podemos aceitar a herança do “sempre foi assim”, uma vez que 
estamos passando por um processo de formação crítica. E, segundo Mader (2015, p. 28), é viável 
saber que a gramática emerge do uso da língua, pois não há como ignorar as relações entre 
suas/seus usuárias/os, a cultura e a sociedade, afinal é justamente nessas relações que se realiza 
a língua, e nela ecoam as relações de poder entre homens e mulheres.   

Temos que levar esse diálogo ampliado para o centro das pautas das Ciências Sociais, pois 
notamos que a discussão se aprofunda de tal forma que se compararmos, em qualquer 
dicionário, significados de pares de palavras com variação no gênero (masculino e feminino), 
encontramos um abismo de diferenças. Mais uma vez, não podemos dar por pronto um discurso 
que não mencione diretamente as mulheres, visto que toda a construção não inclusiva se torna 
sexista. Vejamos:  

 

Masculino Significado Feminino Significado 

Patrão  
1. Proprietário de 

empresa, fábrica, 

oficina, fazenda 

Patroa 
1.Mulher do patrão. 
2. Mulher que é 
responsável pela 
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etc., em relação a 

seus empregados; 

empregador; 2. 

Pessoa notável 

que tem sob sua 

proteção pessoas, 

entidades, 

instituições etc.; 

patrono, protetor. 

administração da casa; 
dona de casa. 3. Mulher 
que dirige certos 
estabelecimentos ou 
serviços 

 

Governante  1. que ou aquele 
que governa  

Governanta  1. mulher que administra 
casa de outrem  

Empregado 
 1.Que se 
empregou; 
aplicado, 
utilizado, 
empregue. 2. Que 
tem emprego; 
assalariado, 
empregue. 

 

Empregada  
1. Mulher que se emprega 
para serviços domésticos; 
criada, serviçal. 2. Mulher 
que exerce qualquer 
emprego: Empregada de 
comércio. 

 

Tabela 1 
Fonte: Dicionário Michaelis Online 

 

 

Quando olhamos intimamente para a construção do signo e do significado, dentro da nossa 

Língua Portuguesa, é sumariamente demarcado a diferenciação de significação entre os 

gêneros. Como no caso de patrão e patroa, o primeiro se caracterizando nos padrões do 

patriarcado e a segunda vítima dessa violação. O mesmo acontece com o contraste entre 

governante/governanta e empregado/empregada.  

 

Após a análise, é notório perceber que o sexismo gramatical encontra diversos caminhos nas 

estruturas e significados, que nos convidam a refletir sobre os percursos linguísticos. Afinal, não 

são apenas problemáticas intrínsecas do campo gramatical, e, sim, reflexos de toda a história de 

desenvolvimento do ser social.  

 
HIPÓTESE SOBRE O SEXISMO GRAMATICAL  

Contribuindo ao debate, cabe um adendo ao que entendemos aqui por sexismo gramatical. 
Dentro da Língua Portuguesa, somos encaminhados a escolher uma das duas expressões de 
gênero – o masculino ou o feminino, na falta de um gênero gramatical específico ao gênero 
humano. Sendo, então, corriqueiro e majoritário a escolha da generificação do masculino sem 
se questionar o porquê do não uso do feminino. Por isso, e em poucas palavras, nasce o sexismo 
gramatical. Vale ressaltar que essa escolha, que não é arbitraria, acontece na maioria das línguas 
do mundo.  

No tocante a construção da língua e da linguagem, indagamos, na tentativa de linearizar a 
problemática para melhor compreendê-la, quais são as origens da construção de um discurso 
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sexista? Para além do que já foi mencionado, levantamos aqui a hipótese a partir de três 
panoramas. O primeiro abrange as particularidades do aspecto político da consolidação da nossa 
língua, presente neste as formas variadas de exploração e apropriação de território. Como 
citado em momento anterior, nossa língua carrega um processo de conquista de terras e de 
povos com base na violência, tendo em vista a história do nosso próprio país juntamente ao 
apagamento, morte e violação dos povos originários da nossa terra.  

Em segundo, as imbricações culturais, que subjuga as formas de ser e relaciona os 
estrangeirismos com as nacionalidades e acaba-se por privilegiar toda uma cultura e língua em 
relação à própria história e herança cultural. Por último, as relações sociais, que envolvem o 
viver em coletivo, tanto o atual quanto a herança das sociedades passadas que estruturaram 
tudo o que já encontramos “pronto e acabado”. Todas essas problemáticas nos condicionam a 
ter uma postura em sociedade que se reflete em diferentes instâncias. E, sendo assim, culminam 
numa linguagem arcaica (salvo seus neologismos linguísticos que não devem ser esquecidos) 
que evolui apenas no plano masculino da escrita.     

OUTRAS ABORDAGENS E FORMAS DE ENTENDER OS (DES)USOS LINGUÍSTICOS  

Quando olhamos via outro prisma, observamos que dentro da literatura feminista, que não 
poupa esforços para explicar e criticar essa e tantas outras opressões de gênero, há subsídios 
pertinentes. Tais subsídios permitem analisar as formas de controle que ocorrem no convívio 
social e é notório, por via de regra, que a fala masculina no domínio social e cultural, nas relações 
humanas em geral, tem mais prestígio do que a fala feminina. O mansplaining é um exemplo 
claro do boicote que as mulheres sofrem e consiste na apropriação que o homem faz de uma 
fala feminina, tirando o protagonismo da mulher e reproduzindo integralmente sua fala. O 
resultado dessa conduta é o apagamento do trabalho intectual da mulher e parabenização da 
ação do homem.        

Entre tantos outros subsídios ao tema, temos o pioneiro trabalho de Torres (1980) que traz luz 
ao debate que até hoje pautamos. A autora dá enfoque a estigmatização que as mulheres 
sofrem pelo machismo, são subjugadas e ficam em desvantagem devido ao, não 
supreendentemente, seu sexo – o feminino. Somos vistas como “não normais” ou “menos 
humanas”, pois viramos uma variação daquilo que é considerado normal – o homem. E, de 
forma cirúrgica, a autora explana que o estigma do sexo feminino faz o recorte do machismo 
“como forma ideológica dirigida a uma coletividade supranacional que contem, como uma das 
totalidades parciais, a sociedade brasileira” (TORRES, 1980, p. 18). Nessa mesma linha, a 
realidade social brasileira, ou melhor, o capitalismo brasileiro é hipônimo do sistema capitalista 
mundial que prega e roga as formas e níveis de opressão.  

E, no aspecto geral, se afirmamos que todos os comportamentos socialmente construídos se 
refletem nos diversos polos da sociabilidade, inclusive na língua, podemos afirmar também que 
o capitalismo corrobora o sexismo gramatical. Ao considerarmos que vivemos a base desse 
modelo de dominação, é fato notório que é confortável a quem (ou aquilo) que domina a não 
eliminação dos modos de dominação. Ou seja, existe o “interesse do regime capitalista em 
manter e legitimar a ideologia sexista” (TORRES, 1980, p. 27) e usar seus instrumentos para tal, 
como a língua e a linguagem.  
 
Afinal, se todos os processos históricos que devastam o mundo e a humanidade são, 
sumariamente, encabeçados por homens, e não à toa por eles também é sustentado o “mito da 
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virilidade” o qual diz e encoraja uma postura forte, valente, agressiva e opressora. E na língua 
não é diferente. Como afirma Beauvoir (1970, p. 72) 

Na história humana, o domínio do mundo não se define nunca pelo corpo nu: 
a mão com seu polegar apreensivo já se supera em direção ao instrumento 
que lhe multiplica o poder; desde os mais antigos documentos de pré-história 
o homem surge sempre armado. No tempo em que se tratava de brandir 
pesadas maças, de enfrentar animais selvagens, a fraqueza física da mulher 
constituía uma inferioridade flagrante; basta que o instrumento exija uma 
força ligeiramente superior à de que dispõe a mulher para que ela se 
apresente como radicalmente impotente.  

Nessa perspectiva, fomos caminhando ao passo do aparecimento da propriedade privada e o 
homem tornou-se proprietário, também, da mulher; esse processo contribuiu na 
institucionalização da família patriarcal e do estado. Assim, o comando do capital 
estruturalmente moldou e criou o estilo de vida mundial, partindo de um locus central e 
culminando numa mudança global. Portanto, é interesse do capitalismo manter e legitimar a 
ideologia dominante no campo político, cultural, econômico, social ou linguístico.  

É importante ressaltar que mesmo tendo em vista a diferença entre gênero (gramatical) e 
gênero (biológico-social) enfatizamos que essa diferenciação, ou escolha de discurso, não é dada 
ao acaso. Mas, carrega inúmeras imbricações e reflexões das mais diversas interações sociais. 
Cumpre dizer, em relação à distinção dos sexos na língua, que 

A diferença dos sexos se reflete na própria língua, instrumentário principal de 
o homem construir seu mundo. A língua que falamos é "sexuada" e molda 
nosso pensar antes mesmo de distanciar-nos criticamente da forma a que 
confiamos o resultado de nossas elucubrações (TORRES, 1980, p. 25). 

Não queremos aqui discutir o uso certo ou errado da gramática em todos os seus pormenores, 
queremos refletir sobre uma língua que fomos obrigadas/os historicamente a aprender e que 
ainda precisa ser repensada, ampliada, discutida. E se o fazemos aqui, nos sustentamos por um 
posicionamento político e não, essencialmente, gramatical. Portanto, a funcionalidade 
discursiva do genérico masculino é a perpetuação de uma linguagem machista, pois todo o resto 
de argumentos levantados para diminuir ou negar a necessidade do uso da língua(gem) inclusiva 
de gênero é baseada na tradição e essa herança diz que o masculino é o certo e o responsável 
por uma abordagem geral enquanto o feminino é apenas uma variação.  

 

CONCLUSÃO  

As reflexões aqui propostas, de caráter introdutório, surgem da necessidade de observar com 
mais profundidade a nossa profissão e nossa língua e linguagem. Pensamos que a inclusão da 
desinência a vai mudar sim a forma de olhar e refletir o papel que ocupamos em sociedade.  

O Serviço Social detém como um dos seus princípios fundamentais a garantia do pluralismo e o 
combate a todas as formas de preconceitos. Por esses motivos, é necessário que busquemos 
esse debate para inseri-lo nas universidades e espaços profissionais –  além de dialogar, de 
maneira contínua, com as profissões vizinhas para que se reconheçam no discurso.  
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Os usos gramaticais possuem “clara intenção social e política e generalizam-se” (TOLEDO et all, 
2014, p. 20) esquivando-se, muitas vezes, da coerência e de uma justificativa razoável para seu 
uso.  

Basicamente, o que queremos enfatizar é que existem diversas saídas para fazer o uso da 
língua(gem) de uma forma não sexista e muito menos opressora, seja pela postura inclusiva de 
gênero, seja por um outro percurso ou recurso linguístico. Afinal, “Em um mundo onde a 
linguagem e o nomear as coisas são poder, o silencio é opressão e violência” (RICH, 1983, p. 
241). Em outras palavras, a opressão cotidiana se salienta nas construções linguísticas e é a 
respeito disso que nossa proposta de reflexão foi elaborada e, certamente, não se esgota aqui.   
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RESUMO 

A memória constitui um fator importante na formação do lugar, a paisagem constitui um fator 
importante na formação da memória e o diálogo entre esses fatores colabora na formação das 
paisagens simbólicas que constroem as identidades das comunidades sertanejas goianas.  

Em uma sociedade cada vez mais urbana e global, reconhecemos a importância da proteção das 
características culturais territoriais na tentativa de preservar sua memória e história, 
entendendo que a memória está em constante movimento e é construída e reconstruída pelos 
indivíduos que compõem o lugar. Após análise bibliográfica de teóricos como Holzer (2000), 
Maria Geralda de Almeida (2005) e Yi-Fu Tuan (1986), esse trabalho objetiva valorar os lugares 
e as paisagens que formam as narrativas existentes por trás da história do Arraial da Barra, na 
Cidade de Goiás. 

A partir de métodos de representação que possibilitem uma leitura acessível dos símbolos 
identificados nessas paisagens, adotamos desenhos em aquarela para alcançarmos uma 
observação sensível desses espaços que foram experienciados em pesquisas de campo, 
priorizando a dimensão humana e os elos afetivos existentes entre indivíduo e lugar, numa 
relação de pertencimento. 

Através da Pesquisa de Iniciação Cientifica (PIP/ Edital 01/2019) “Croquis da morada rural do 
cerrado goiano no Arraial da Barra”, percebemos a brecha presente nas pesquisas sobre a casa 
sertaneja goiana, a relação do indivíduo com esse elemento arquitetônico e a influência deste 
na construção da paisagem e assim, pela abordagem cultural e humanística em Geografia, 
iniciamos debates sobre o tema, reforçando a importância da interdisciplinaridade no ensino de 
arquitetura. 

Palavras-chaves: memória, lugar, narrativas, casa sertaneja goiana, Goiás.  
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INTRODUÇÃO 

Através da Pesquisa de Iniciação Cientifica (PIP/ Edital 01/2019) “Croquis da morada rural do 
cerrado goiano no Arraial da Barra”, desdobramento da tese “Habitar e memória em Terras da 
Santa: Ancestralidade no Arraial da Barra na Cidade de Goiás – GO”, percebemos a brecha que 
se encontra nas pesquisas sobre a casa sertaneja goiana, a relação do sujeito com esse elemento 
arquitetônico e a influência deste na construção da paisagem. Por todos os elementos 
envolvidos se torna, durante a pesquisa, impossível desassociar território, identidade, sujeito e 
memória, e fundamentamos essa teoria na argumentação de Almeida (2005, p.5), quando a 
autora afirma que “a abordagem que envolve território, cultura e identidade deve ser, portanto, 
calcada essencialmente no dinamismo e no movimento”.  

Esse dinamismo e movimento são marcados com a passagem das gerações que, apesar dos 
ensinamentos transmitidos, constroem e reconstroem suas memórias, resignificam costumes e 
tradições, modificam paisagens e, com tudo isso, renovam as narrativas, dando continuidade a 
história dos espaços que vão se transformando em lugares. Acreditamos que por esse motivo 
Holzer (2000, p.111), afirma que “qualquer trabalho que se refira a espacialidade humana deve 
referir-se à memória”.  

Para definirmos o que seria a paisagem simbólica do Arraial da Barra é importante que 
entendamos que essa paisagem é formada a partir das relações que se estabelecem com o lugar, 
nos valendo do conceito de Tuan (1983, p.6), quando afirma que “espaço é mais abstrato que 
lugar. O que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o 
conhecemos melhor e o dotamos de valor”. Os símbolos que construirão essa paisagem são 
carregados de significados atribuídos pelos sujeitos que compartilham determinado espaço, 
vivenciando as paisagens como são construídas a partir das experiências e percepções. Holzer 
(2000, p. 114) define paisagem como “uma expressão física da ação do homem sobre a natureza, 
e por extensão, um receptáculo de memória”, são nossos souvenirs dessas ações, percepções e 
experiências vividas. Ainda segundo Almeida, 

“A paisagem testemunha a aventura do homem na superfície da terra e 
qualquer marca por ele introduzida significa um diferente valor cultural. 
Técnicas, crenças religiosas e ideológicas perpassam cada paisagem, por isso, 
as paisagens possuem significados simbólicos e estão, também, carregadas 
de ideologias. São reconhecidas como testemunhas da criatividade, da 
diversidade cultural, dos cenários de vida e tornam-se objetos de interesse de 
políticas nacionais e internacionais.” (ALMEIDA, 2005, p.7) 

Sobre o território 

Um fato de considerável relevância na construção da história do Arraial da Barra foi a presença 
do bandeirante paulista, fundador do Arraial dos arraiais mineradores, inclusive o de Santana, 
posteriormente elevado à categoria de vila e denominado Vila Boa de Goiás. Apesar da história 
dominante do Estado de Goiás, reconhecer e conceder a Bartolomeu Bueno as graças da 
história, a comunidade do Arraial nega seu nome relativo a denominação do distrito e rejeitam 
sua toponímia de Buenolândia, concedida ao Arraial desde 1938.  

Dentre os habitantes da Barra é consensual a definição do território do Arraial como sendo 
“Terras da Santa”. Isso decorre do fato de que o Arraial se desenvolveu a partir da formação 
procedente das sesmarias que, resumidamente, se trata da doação de um lote de terra a um 
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beneficiário, em nome do rei de Portugal. A sesmaria originaria na Barra foi estabelecida a partir 
da demarcação do raio de seis léguas da igreja Nossa Senhora do Rosário. Por ser um arraial 
minerador, nem sempre se cultivava a terra. Ao longo do tempo, essa prática de adquirir terras 
tacitamente e a ausência de formalização e documentação, ainda hoje arrendar ou vender as 
terras são práticas comuns entre os posseiros da terra da igreja, da sesmaria originária, 
reconhecida como terra da santa. A chegada de garimpeiros, escravos e donos de posses em 
torno da igreja, propagou por séculos esta denominação na Barra, em função disso, ainda hoje 
os habitantes dali não possuem posse de suas terras e ainda as oralidades confirmam a posse 
da terra ser da Santa. A importância de se narrar essa história contribui para o entendimento da 
formação espacial, social e política da comunidade até os dias de hoje.  

Quando nos valemos desse trecho da história de formação do Arraial entendemos que a 
paisagem original se formou dentro de um padrão definido na época para a instalação de um 
aglomerado exploratório e demarcatório embranquecendo o território dos Guayazes. Todos os 
quatro Arraiais (Ouro Fino, Santana, Barra e Ferreiro), que constituem o que hoje é o município 
da Cidade de Goiás guardam traços da formação do aglomerado originário, onde identificamos 
os seguintes elementos: o cruzeiro, a igreja, o pátio e o rio. Apenas o Arraial da Barra possui um 
quinto elemento identificado: a casa de fronteira, construído por Bartolomeu Bueno da Silva 
(filho). Esses acabaram por se tornar os elementos pré-componentes que conformam a 
paisagem simbólica do local, presentes ainda hoje. Porém, como argumentado anteriormente, 
a passagem das gerações, o caminhar dos sujeitos sobre aquele território, acrescentou outros 
elementos que deram continuidade a construção da paisagem da Barra.   

Essas são algumas das narrativas coletadas a campo, que construíram a história do Arraial nas 
suas origens. Hoje, as narrativas que seguem alimentando essa história são narrativas 
fortalecidas e renovadas pelas experiências dos sujeitos que vivenciam o espaço do Arraial e o 
transformam em um lugar construído por novos e velhos valores e costumes. Para além das 
motivações originais que agregam ao território da Barra o status de terras da Santa, atualmente, 
circula entre os moradores do Arraial a história, ainda protagonizada pela figura da igreja, de 
que todas as terras que são tocadas pela sombra da igreja são Terras da Santa. A antiga 
significação de espaço pertencente e protegido pela igreja, ainda hoje, a Barra não possui 
integralmente a regularização de suas terras. 

Sobre a linguagem 

Tantas quantas as narrativas que compõem uma história, as possibilidades de registrá-las e 
transmiti-las extrapolam no encontro com as linguagens que as representem, desde escritas, 
oralidades, fotografias, filmagens, canções, desenhos, bordados. Transformam-se em linhas 
condutoras que amarram e prendem os diversos fios que formam o tecido simbólico do 
território. Dentre as opções de representação e linguagem, optamos pelo desenho, o esboço 
rápido, que tenta na sua própria fração de segundo capturar o que de mais significativo e 
expressivo existe no cenário observado. Segundo Silva (2019, p.18), “no ato de desenhar, nada 
do que é registrado existe sem a reflexão e a decisão de representar”. Desenho é interpretação 
e expressão, é receber e transmitir, é o olhar reconstruindo o objeto com sensibilidade.  

O desenho tem seu próprio tempo e linguagem, podendo transmitir sua própria informação. Ele 
exige um momento de imersão, de integração e dialogo intimo entre o agente que o desenvolve, 
como agente de estudo e o espaço que será representado. Por se tratar de uma pesquisa 
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imersiva e de constante contato com os sujeitos do lugar, o desenho se mostrou como ação 
metodológica de caráter empático e sensível de registrar os valores da pesquisa. 

Das possibilidades de registros que o desenho permite, alguns pontos devem ser observados e 
conduzidos com a devida cautela para que não se reproduza erroneamente impressões do lugar. 
Holzer (2000, p. 120) nos alerta sobre essas possibilidades quando fala dos “arquétipos 
paisagísticos criados pelos primeiros viajantes em uma memória coletiva do Mundo Tropical e 
que povoa nossa imaginação até hoje”. Principalmente pelo fato de que ao ser representado 
por um sujeito não pertencente ao lugar, que possui uma relação passageira com o sitio e com 
as pessoas que vivem ali, o desenho pode corroborar para a construção de uma paisagem não 
compatível com o espaço vivido daquela comunidade, existente apenas internamente nas 
impressões de quem as representou. 

Sem ignoramos a nossa condição de forasteiros naquele espaço, a fim de não incidirmos sobre 
esse erro e reduzirmos a possibilidade de transmissão de uma paisagem de memória e de ideais 
e não de uma paisagem correspondente a cultura ancestral dos sujeitos do Arraial, utilizamos a 
imersão como referência para a vivência a fim de uma investigação empírica, recorrendo ao 
levantamento fotográfico e aos estudos iniciados in loco além de registros escritos das 
percepções obtidas. Procuramos nos ater a metodologia a partir da percepção enfatizando o 
registro de observação com a finalidade de representar e transmitir a narrativa dos habitantes 
na paisagem simbólica a qual pertence, registrando-os em croquis aquarelados em suas diversas 
práticas cotidianas.  

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

O principal objetivo da pesquisa é sintetizar as características das casas sertanejas goianas e 
costumes sertanejos a partir da memória e ancestralidade dos habitantes que o vivenciam, em 
suas práticas e a dinâmicas sócio-culturais, no Arraial da Barra na cidade de Goiás – GO.  

Objetivos específicos 

 Dar visibilidade à cultura sertaneja existente no Arraial da Barra por meio de 
representações que sintetizam e expõem a essencial dessa cultura; 

 Expor a condição das casas sertanejas goianas do Arraial da Barra, bem como os sujeitos 
e a dinâmica dos ambientes, a relação existente entre o espaço “de dentro e o de fora”e a 
variação das características dessas casas influenciadas pelas práticas culturais dos habitantes e 
seu modo de vida sertanejo; 

 Fornecer uma devolutiva acessível e compreensível aos sujeitos do Arraial da Barra que 
compõem o lugar e compuseram esta pesquisa-ação. 

JUSTIFICATIVA 

Pela baixa relevância formativa, pouco explorada desde ementas e conteúdos em nível de 
graduação das faculdades de arquitetura e urbanismo, a questão da casa sertaneja é 
constantemente negligenciada por não possuir requisitos que fazem com que a mesma seja alvo 
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do mundo místico onde o arquiteto é o criador supremo. Por possuir uma relevância social 
considerando a necessidade humana de habitar especificamente no meio rural onde os sujeitos 
possuem características próprias. Este artigo tem a função de entender e iluminar as 
características desta casa, a partir da apresentação de desenhos em aquarela sensíveis aos 
costumes e espaços dessas comunidades.  Por meio destes croquis se pretende alcançar a 
observação sensível dos sujeitos do Arraial da Barra a fim de trazer à tona o mundo sertanejo e 
a casa que os identifica. 

MÉTODOS 

Junto com o processo de ilustração desse lugar e desses sujeitos ocorreu a revisão bibliográfica, 
discussões em grupo, visitas de campo imersivas tanto para compreensão de atividades 
cotidianas quanto para a compreensão das atividades festivas e ritualísticas, registros 
fotográficos e entrevistas informais com seus habitantes. 

Avaliando a possibilidade de trabalho com métodos de representação que possibilitem uma 
leitura acessível dos símbolos identificados nessas paisagens, adotamos desenhos em aquarela 
para alcançarmos uma observação sensível desses espaços que foram experienciados em um 
total de cinco visitas a campo, priorizando a dimensão humana e os elos afetivos existentes entre 
sujeito e lugar, numa relação de pertencimento. 

Utilizamos como base para os desenhos, cadernos em formato A5 (14,8 cm x 2.10 cm), com 
folhas para desenho, 300g/m², encadernados em uma capa de couro de vaca. Os croquis iniciais 
foram desenvolvidos com grafite 0.7mm de forma rápida e com poucas correções que, em 
seguida, foram finalizados com canetas a base de tinta nanquim com espessura de espessura 
0.1mm. O colorido foi realizado com pastilhas de tinta para aquarela, possuindo 12 cores 
disponíveis para manipulação, da marca Winsor & Newton. Por se tratar de uma técnica aguada, 
ou seja, que utiliza água na manipulação das cores, o papel precisou ser específico com 
gramatura e porosidade apropriados para aquarela e a base em que a pintura foi realizada foi o 
mais plana possível evitando inclinações que acarretassem o escorrimento da tinta para fora do 
papel. 

O produto desse processo investigativo, resultou em uma coleção de trinta e três croquis 
aquarelados (instantâneos), que foram scaneados e destes, no total de quinze, foram 
submetidos à elaboração de um catálogo de pesquisa, desenvolvido em parceria entre os 
discentes do Projeto de extensão da Casa de Tradições e Paisagens do Cerrado, orientados pela 
Profª Luciana Helena Alves da Silva, junto à PROEC. Assim os discentes participantes deste 
Catálogo de Pesquisa desenvolveram cinco eixos temáticos em linguagens diferenciadas, sobre 
o acervo do Arraial da Barra desde a Pesquisa em Iniciação Cientifica e Projeto de Extensão e 
Cultura (PROEC), pela UFG Regional Goiás entre os anos de 2017 e 2020. 

RESULTADOS 

Durante as cinco visitas à campo realizadas no Arraial, observamos a ancestralidade e a 
religiosidade presentes no cotidiano dos sujeitos que vivem ali, as tradições que são passadas 
entre as gerações e como a oralidade mantém as características culturais e arquitetônicas 
daquele meio vivas. Essas oralidades são transmitidas com sensibilidade e respeito, entendo a 
responsabilidade que o ato de contar possui na dinâmica cultural do Arraial. E apesar dos 
eventos e festividades sociais existentes, essas histórias são externalizadas, em sua maioria, 
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dentro do ambiente doméstico sendo o principal desses cômodos a cozinha, ilustrada aqui 
através da figura 1. Cada casa é uma escola, seus objetos e espaços são assim definidos por 
Holzer, “receptáculos de memórias”. As tradições se materializam e se cristalizam na casa 
sertaneja. Seus espaços são diários e cadernos de receitas, contam e ensinam. 

 

As demandas que as atividades desenvolvidas pelos sujeitos possuem formatam a divisão 

espacial das moradas, o tamanho dos cômodos, a existência ou não de alguns espaços, 
reforçando a teoria da funcionalidade dentro desses lugares. Foi possível observar, sem muita 
dificuldade, que o fogão a lenha é item básico nessas casas, mas o objeto não era igual em 
nenhuma delas. Os quintais não são apenas espaços externos ou o que sobrou depois que o 
necessário foi construído. Eles são extensões do espaço doméstico, sendo considerado em suas 
demandas que também acompanham a lógica da estruturação da casa. Os quintais são 
setorizados e possuem um fluxo. Animais, pessoas, plantas, e mobiliários específicos 
compartilham desse espaço que é coletivo, é onde as festas e reuniões acontecem como 
ilustrado nas figuras 2.   Em algumas casas existem acessos pelos quintais entre as casas, em 
outras um dos acessos à casa se dá pelo quintal, figura 3. Esse é o espaço onde quem é de fora 
é convidado a estar, pois lá fora também é considerado lá dentro.  

Figura 1: Cozinha da Jô.              
Fonte: produção da pesquisa, 2018 
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 A maioria das casas não possuem muros, apenas cercas que podem ser mais ou menos fechadas 
dependendo do tipo de atividade desenvolvida nos quintais, os animais criados. A troca entre 
os vizinhos é livre, tanto de produtos quanto de conhecimentos. Remédios, receitas, segredos. 
A parte de dentro das casas é um baú de tesouros, a parte de fora um universo de 
compartilhamentos. As cores percebidas nas casas são sempre muito alegres e fortes, 
características também dos sujeitos que vivem ali. Em praticamente todas as casas se percebe a 
presença da fiação de redes e telecomunicações, como representado na figura 4. A tecnologia 
existe no Arraial, mas isso apenas aproxima os sujeitos que, durante o desenvolvimento da 
pesquisa, compartilharam de bom agrado, suas fotos, vídeos, músicas, memórias e histórias 
através de aplicativos de mensagens.  

Figura 2: Quintal da casa do sr. Inocência e da D. Amélia.              
Fonte: produção da pesquisa, 2018 

 

Figura 3: Quintal da casa do sr. Inocência e da D. Amélia.              
Fonte: produção da pesquisa, 2018 
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Até mesmo o espaço vazio de uma cozinha sozinha como a de Dona Francisca, apresentada na 
figura 5, canta, conta, mostra, pelo espírito do lugar, demonstra as cicatrizes que demarcam as 
experiências vividas pelos seus sujeitos. A casa sertaneja goiana, em cada um de seus aspectos 
e formatação, denota a resiliência que secularmente vem se mantendo viva apesar das 
investidas da globalização e das tecnologias, que se adequam ao estilo de vida e, 

Figura 5: Cozinha da D. Francisca.              
Fonte: produção da pesquisa, 2018 

 

Figura 4: Fachada da casa do sr. Inocência e da D. Amélia.              
Fonte: produção da pesquisa, 2018 
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consequentemente, ao espaço doméstico, perpetuando seu legado e autenticidade ancestral 
para outros sujeitos. 

CONCLUSÕES 

Quando iniciada essa pesquisa, se objetivava auxiliar na autovalorização dos sujeitos que 
compõem as comunidades sertanejas do interior goiano, especificamente os sujeitos que vivem 
no Arraial da Barra na Cidade de Goiás – GO. Uma das conclusões mais expressivas com o 
caminhar do projeto foi a percepção de que esses sujeitos se legitimam por si, eles não precisam 
ser instruídos a se valorizarem e valorizarem suas vivencias e conhecimento, eles já o fazem. 
Constroem suas narrativas pautadas no presente, mas preservam as memórias e narrativas dos 
que os precederam e assim constroem e reconstroem a história daquele lugar. Eles se 
reconhecem e se valorizam como os sujeitos que são e entendem a importância da preservação 
e transmissão do espaço ao qual pertencem, guardiões das memórias que possuem, como 
fizeram seus ancestrais.   

 

 

 

 

Figura 6: Ângela cozinhando na trempe.              
Fonte: produção da pesquisa, 2018 
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RESUMO  

A partir da análise da instalação sonora de Raphael Escobar busca-se discutir a relação entre arte 
e memória, refletindo como as narrativas históricas são apropriadas pelo artista e como sua obra 
se relaciona com a arquitetura e a cidade. A instalação fez parte da exposição Totemonumento 
(2016), na Galeria Leme em São Paulo, e traz à tona narrativas e vozes silenciadas, ao exibir 
reportagens e falas sobre o massacre do Carandiru. O episódio violento do sistema prisional 
brasileiro que ocorreu em outubro de 1992, quando uma intervenção da Polícia Militar do Estado 
buscava “conter” uma rebelião na Casa de Detenção de São Paulo. A instalação artística, à época, 
contava com quatro caixas de som instaladas nos furos da fachada do edifício, furos que revelam 
as marcas de sua execução, e mostram-se semelhantes a marcas de balas, trazendo à memória 
vestígios da violência urbana e das tentativas de silenciar histórias marginais. Dessa forma, o 
som projetado do interior da galeria em direção à rua, vai diluindo os limites entre espaço 
público e privado. As narrativas da imprensa - que circularam na época do ocorrido – são 
atravessadas, na instalação, pelas falas de um dos sobreviventes do massacre. Neste trabalho de 
Escobar, através dos furos, vão sendo contadas e contrapostas diferentes visões da mesma 
história. Propõe-se, neste artigo, uma discussão acerca da arte sonora, e a interface da arte com 
a experiência no espaço urbano.  

Palavras-chave: arte sonora; narrativas; memória; espaço urbano. 

 

INTRODUÇÃO 

A instalação sonora “Furo” de Raphael Escobar foi proposta para a exposição Totemonumento 
realizada entre janeiro e março de 2016. Raphael é um artista visual, nascido em São Paulo, onde 
atualmente trabalha e atua com a educação não formal em contextos de vulnerabilidade social 
e/ou de disputas políticas. Seu trabalho artístico se desenvolve a partir do vocabulário urbano – 
no qual placas, bandeiras, sinalizações e mobiliários urbanos dão corpo a algumas de suas obras, 
de modo a explorar a relação entre arte e cidade, e questionar as relações e disputas urbanas. 
Sua produção mostra-se atravessada por diversas experiências, sejam do trabalho desenvolvido 
junto aos jovens inseridos nas medidas socioeducativas de privação de liberdade na Fundação 
CASA (Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente), sejam das oficinas 
realizadas na região da Cracolândia, ambos em São Paulo.  

Desse modo, ao analisarmos sua produção artística, é possível notar o interesse no espaço 
urbano e nas subjetividades que dele emergem, enquanto local de negociação “entre o 
individual e o coletivo, entre o público e o privado, entre eu e o outro” e “as formas criadas para 
resistir e existir em meio a processos de apagamento, supressão de liberdade e controle”, como 
coloca Isabella Rjeille (2016). A partir da leitura de suas obras, enxerga-se o espaço público como 
um protagonista, que acolhe suas intervenções de rua e perpassa os trabalhos concebidos para 
os espaços expositivos tradicionais. 
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Figura 1: Mutualismo, Raphael Escobar, Salvador, 2013.              

Fonte: https://arteparaumacidadesensivel.wordpress.com/obras/pernoite/. Acesso em 18/08/2020. 
 

Em “Mutualismo” (2013), parte do seu projeto “Pernoite”, Raphael desenvolve uma moradia 
urbana e temporária para moradores de rua, onde um toldo retrátil abre possibilidades de 
abrigo durante a noite. A instalação foi desenvolvida em Salvador, BA, durante uma residência 
do projeto Muros – Territórios Compartilhados2, onde artistas buscam diálogos possíveis entre 
a arte e espaço público, dando luz aos muros (físicos ou não) que existem nas cidades. O trabalho 
vai para além da instalação do toldo, envolvendo também a busca por um comerciante que se 
disponha a dar abrigo para um morador das ruas. Nesse caso, a obra (Figura 1) se complexifica 
em meio às relações entre obra e espaço público, entre abrigo e morador de rua e a relação 
deles com o proprietário do estabelecimento comercial, explorando conceitos da biologia que 
conceituam os modos de coexistir entre as espécies. 

Na produção do artista, se destacam as intervenções na rua e mobiliários urbanos, como 
“Chinelos grátis” (2012) – onde foram disponibilizados kits de chinelos para população nas ruas 
de São Paulo (Figura 2), um item tão simples e básico, mas que muitos são privados - e “Sistema 
Cinza fotografia” (2011-2012), no qual, intervenções realizadas no mobiliário da cidade com 
tinta cinza e que por vezes é utilizada para cobrir pichações e grafites urbanos,  estampam 
cartões postais para sua distribuição. E ainda intervenções mais recentes como “Direito a 
loucura”, “Direito a preguiça” e “Direito a inadimplência” (2020), onde faixas com as frases são 
colocadas em diferentes locais da cidade. Raphael em suas obras, explora as relações entre 
público e privado, entre legal e ilegalidade, discutindo a cidade como um espaço de conflito 
entre as diferentes classes sociais e problematizando as questões que atravessam o cotidiano 
da população em situação de rua (RJEILLE, 2016). 

 
2 O projeto “Muros: Espaços Compartilhados” tem como objetivo ampliar a utilização do muro como suporte para 
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aproximar as artes visuais da população e seu cotidiano. In: http://muros.art.br/. Acesso em 21/08/2020. 

http://muros.art.br/


 

 

 
Figura 2: Chinelos grátis, Intervenção, Raphael Escobar, 2012. 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/vejaporondengmve/8907490268/. Acesso em 19/08/2020. 

Ao transitar entre as ruas e os espaços de galerias, Raphael Escobar, busca trabalhar o “meio de 
campo”, como o próprio o diz ao comentar suas obras3, no espaço entre o dentro e fora das 
instituições culturais, a partir de estratégias de mediação. Em obras como “Open Bar” (2016) e 
“Estratégia de Cuidado” (2017), leva para o circuito da arte discussões acerca das drogas e o uso 
pela população que vive nas ruas. Na primeira instalação (Figura 3), Raphael propõe a 
construção de um alambique artesanal para fabricação e distribuição de 70 litros cachaça, 
mencionada como “pinga” nos cartazes de divulgação, tendo como público alvo justamente a 
população mais vulnerável. O trabalho foi realizado durante uma residência no Red Bull Station, 
uma plataforma permanente que busca incentivar e apoiar tanto a formação como a produção 
de arte contemporânea no cenário nacional, sediada em um edifício no centro de São Paulo. 
Nesse caso, o artista durante a instalação buscou a mediação entre públicos tão diversos, 
moradores de rua e participantes da exposição, e os possíveis conflitos advindo da relação entre 
eles e com o edifício da exposição. É possível reconhecer que, na obra, há um deslocamento das 
disputas que ocorrem no espaço urbano para o interior do edifício, em uma fusão entre público 
e privado, testando então os limites da moralidade, as relações entre classes sociais, e as 
relações de pertencimento e exclusão. 

 
3 Em mais uma das visitas virtuais aos ateliês dos artistas da Galeria Leme, Raphael Escobar comenta um pouco de 
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Acesso em 19/08/2020. 

https://www.instagram.com/p/B_H70n-pDnR/?hl=pt-br


 

 

 
Figura 3: Open Bar, Raphael Escobar (2016) – Instalação - Alambique caseiro e distribuição gratuita de pinga. 

Fonte: http://galerialeme.com/artist/raphael-escobar/?section=photos. Acesso em 20/08/2020. 

Ao passo que na segunda produção (Figuras 4 e 5), Raphael propõe que seja feita a distribuição 
de quatrocentos cachimbos de cobre com piteiras de silicone para usuários de crack que 
habitam a região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Os materiais para a fabricação dos 
cachimbos foram selecionados com base em uma estratégia de cuidado, como o próprio nome 
sugere, de maneira a mitigar os danos causados pelo crack aos seus usuários, a partir da 
utilização de metais menos prejudiciais à saúde. O trabalho de Escobar não se pauta a uma 
apologia ao consumo das drogas, mas em uma forma de problematizar, provocar o espectador 
e suscitar questionamentos acerca da questão que atravessa toda a sociedade, e que por ela 
precisa ser discutida. Nota-se que a produção do artista dá voz às suas vivências e às pesquisas 
que vem desenvolvendo ao longo de sua carreira em contextos de vulnerabilidade social, 
trazendo “para a esfera da arte discussões eminentemente políticas”, como colocam Sant’Anna, 
Miranda e Marcondes (2017, p.839), ao discutirem a aproximação entre a arte e a crítica política. 

    
Figuras 4 e 5: Cachimbos de cobre com piteiras de silicone para usuários de crack na região da Cracolândia, no centro da cidade 

de São Paulo. 
Fonte: http://galerialeme.com/artist/raphael-escobar/?section=photos#. Acesso em 20/08/2020. 

As duas obras problematizam os efeitos e consequências do uso das drogas, nas quais há uma 
provocação para o debate que perpassa as diferentes classes sociais, visto que a problemática 
atravessa usuários de contextos vulneráveis e usuários de classes média e alta. Nesse espaço de 
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exposição, diferentes públicos são convidados a reflexão. A obra de Raphael Escobar convoca 
não somente o público observador, mas toda a sociedade para o “diálogo com as questões do 
dia a dia das minorias sociais, políticas, econômicas e culturais”, em direção a “politização da 
esfera da arte” (SANT’ANNA, MIRANDA, MARCONDES, 2017, p.839). 

 

O FURO E A EXPERIÊNCIA NO ESPAÇO URBANO 

A exposição Totemonumento (2016) com a curadoria de Isabella Rjeille foi realizada na Galeria 
Leme, em São Paulo, cujo título faz referência ao trabalho de “Tiradentes: Totem-Monumento 
ao Preso Político” de Cildo Meireles (Figura 6). Este foi realizado durante a exposição “Do corpo 
à terra”, com curadoria de Frederico Morais, em Belo Horizonte em abril de 1970, na ocasião 
em que era celebrada a Semana da Inconfidência e a inauguração do Palácio das Artes, como 
destacam Grando e Pinheiro (2013, p.223). De acordo com os autores, a ação foi realizada uma 
única vez e contou com uma estrutura externa a edificação. 

Nos fundos do pavilhão de exposições, parte externa do Palácio das Artes, a 
montagem do cenário foi feita em torno de um amontoado de britas e 
composta por: uma estaca de madeira de 2,5 m de altura cravada ao centro 
de um tecido branco, com um termômetro clínico no topo da estaca, e dez 
galinhas vivas amarradas (à estaca), sobre as quais derramou-se gasolina, 
encharcando-as para então atear fogo (GRANDO, PINHEIRO, 2013, p.223). 

O acontecimento pôde ser acompanhado pelo público através de uma grande parede de vidro, 
e desse violento e efêmero “monumento” restaram somente carvão, penas e fotografias, e as 
memórias do artista e das pessoas que presenciaram a ação. Para Meireles (2009 apud GRANDO, 
PINHEIRO, 2013, p.223), “Com um ritual de explícita violência totêmica, Cildo devolve, sem 
dúvida e com repulsa, toda a coação gratuita da época, inclusive o cinismo implícito no próprio 
resgate patriótico desta figura”. Nas palavras de Grando e Pinheiro (2013, p.223), “O trabalho 
de Cildo Meireles toca tanto na sutil manipulação da palavra “herói” quanto na radical e violenta 
aniquilação da existência”. A partir da colocações, vemos que o trabalho de Cildo, cunhou-se em 
uma crítica forte e brutal a como o Estado tomava a figura de Tiradentes como um herói 
nacional, em plena ditadura militar, sendo que o inconfidente havia sido “preso, torturado e 
morto por se opor ao Estado, e essa violência a ele infligida no século XVIII foi transformada em 
ferramenta de opressão” (RJEILLE, 2016). O artista optou pela construção de um trabalho 
pautado no “horror”, que fala sobre tortura e morte, evidenciando a fragilidade do preso político 
e da memória. 
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Figura 6: Tiradentes totem – monumento ao preso político (1970), Cildo Meireles. Carvão, penas e fotografias. 

Fonte: http://galerialeme.com/expo/totemonumento/. Acesso em 25/08/2020. 

A obra de Cildo Meireles propôs uma leitura crítica sobre a história brasileira, relacionando 
Tiradentes aos presos políticos da época, a partir de reflexões sobre o lugar dos monumentos e 
como as narrativas são construídas, privilegiando ou silenciando vozes. Neste ínterim, a 
exposição da Galeria Leme de 2016 se configurou a luz da memória como um local de disputa, 
onde: 

[...] a ideia de monumento encontra a ideia de documento, levando em 
consideração que todo monumento/documento é fruto de uma montagem, 
de um enquadramento da história pela sociedade e pela época, de acordo 
com determinados interesses. Portanto, os monumentos representam uma 
narrativa construída sobre o passado, no presente, para o futuro – são 
materiais de análise acerca das formas de construção de uma memória que 
se pretende coletiva (RJEILLE, 2016). 

O Furo de Escobar (Figura 7) volta-se para as narrativas e vozes que tentaram ser silenciadas. 
Através da oralidade, exibiu reportagens e resgatou falas sobre o massacre do Carandiru, 
contrapondo diferentes visões da mesma história. As narrativas da imprensa - que circularam 
na época do ocorrido – são atravessadas, na instalação, pelas falas de um dos sobreviventes do 
massacre. Esse episódio violento do sistema prisional brasileiro ocorreu em outubro de 1992, 
quando uma intervenção da Polícia Militar do Estado buscava “conter” uma rebelião na Casa de 
Detenção de São Paulo. A instalação artística contava com quatro caixas de som instaladas nos 
furos da fachada da Galeria, trazendo à memória vestígios da violência urbana e das tentativas 
de silenciamento de histórias marginais (RJEILLE, 2016). 
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Figura 7: Furo, Raphael Escobar, 2016 

Fonte: http://galerialeme.com/artist/raphael-escobar/?section=videos. Acesso em 20/08/2020. 

Quando se transpõe a relação da arquitetura e dos sons para o espaço instalativo, tem-se “uma 
importante categoria de análise discursiva temporal espacial”, segundo Tsuda (2012, p.203), que 
tem seus estudos voltados para a arte sonora e seu surgimento, debruçando-se sobre os 
processos de hibridização entre som e espaço, a partir de um percurso histórico. Para discutir 
sobre arte sonora, segundo o autor, é necessário atentar-se para seu caráter híbrido e refletir 
sobre “as grandezas físicas do som, o espaço e o tempo” (TSUDA, 2014, p.15), como aqui 
buscaremos fazer. Desse modo, é importante ressaltar que, para o autor pode-se considerar: 

[..] a arte sonora como uma forma de expressão sonora híbrida e em 
constante evolução, fruto da convergência entre diferentes modalidades 
artísticas. Ela tem na sua relação com o espaço – e sua multiplicidade de 
possibilidades estéticas – seu objeto de exploração primordial, podendo 
resultar em obras instalativas e/ou performáticas. Sua temporalidade 
extrapola as regras da narrativa musical, ao propor uma nova forma de 
referencialidade, muito mais aberta e não linear (TSUDA, 2014, p.19). 

Em diálogo com diversos autores, o autor tece uma densa discussão em sua dissertação sobre a 
hibridização entre os processos artísticos, que, com o passar do tempo, foi culminando em novo 
tipo de discurso sonoro. Ao seu ver, um discurso sonoro “com aptidões estéticas advindas tanto 
da música quanto das artes visuais e da arquitetura, e um interesse bastante acentuado no 
espaço físico e no ambiente” (TSUDA, 2014, p.18). A partir de seu trabalho é possível concluir 
que a arte sonora nasce da confluência de processos criativos, onde a interface entre som e a 
experiência espacial ganha protagonismo. Nas palavras do autor: 

A arte sonora nasce, portanto, da contraposição e do contraste levantados 
pelas mudanças estéticas dos anos 60 e 70, na música e nas artes visuais, e a 
confluência de interesses e processos criativos nas diversas áreas e categorias 
artísticas (TSUDA, 2014, p.18). 

A luz dessas colocações, notamos que a arte sonora resulta de uma nova forma de lidar com o 
espaço, abrangendo suas questões sociais, políticas e culturais, o que se explicita no trabalho de 
Escobar. Na sua instalação, o som projetado do interior da galeria em direção à rua vai diluindo 
os limites entre público e privado e reafirmando o interesse do artista em se firmar em um 
espaço de mediação, como também em outras de suas obras aqui explanadas, “borrando 
fronteiras entre um lugar e outro, misturando informações e promovendo encontros”, de 
acordo com as palavras de Isabella Rjeille. Dessa forma, o público-alvo da exposição não se 
encerrava nos visitantes da galeria, mas abria possibilidades para que as pessoas que 
transitavam no exterior do edifício, ainda que em meio às atividades diárias, também pudessem 
participar da obra/exposição ao escutar os depoimentos, aproximando a arte do cotidiano 
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urbano. Nesse caso, a combinação de sons nos aponta para a construção de uma narrativa, tal 
como “fruto de uma montagem, de um enquadramento da história pela sociedade e pela época, 
de acordo com determinados interesses” (RJEILLE, 2016), quando são confrontadas diferentes 
vozes e relatos sobre o acontecido. O trabalho de Escobar mostra-se pertinente a exposição ao 
construir uma narrativa sobre o passado, assim como faz um documento ou monumento. Neste 
caso, a partir de fragmentos sonoros, explora a relação do som com espaço para definir a 
estética e a poética de seu trabalho. E alinha-se a intenção da “Totemonumento”, ao endossar 
a discussão acerca da memória como um espaço de disputa e construção. 

 
Figura 8: Galeria Leme, Metro Arquitetos Associados e Paulo Mendes da Rocha, São Paulo, 2012. 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/01-101117/nova-galeria-leme-slash-paulo-mendes-da-rocha-plus-metro-arquitetos. 
Acesso em 20/08/2020. 

A instalação sonora ocorreu na Galeria Leme (Figura 8), localizada na Avenida Valdemar Ferreira, 
no Butantã, em São Paulo, projeto de Paulo Mendes da Rocha e Metro arquitetos. A galeria se 
configura a partir de um edifício principal e um anexo, ligados por uma passarela, o que permitiu 
a criação de um pátio aberto e uma conexão fluida, entre os volumes e o tecido urbano. Todo o 
edifício é construído em concreto armado e carrega consigo as marcas de sua execução, marcas 
que permitem, nesse caso, a conexão através do som, entre espaço interno e externo da 
edificação. Os furos na fachada (Figura 9) são impressões das formas utilizadas na sua 
construção, e mostram-se semelhantes as marcas de balas, tiros, o que nos permite traçar um 
paralelo entre memória da sua execução e vestígios da violência urbana, que permanecem no 
imaginário coletivo. Nesse paralelo, a instalação sonora reforça sua estética e a apropriação do 
espaço, em uma estreita relação com o edifício e com a cidade, o que nos aproxima da colocação 
de Tsuda (2012). Para o autor citado: 

Buscando utilizar o som de modo diferenciado, privilegiando questões que 
expandem os problemas típicos da música (ritmo, harmonia, etc), a arte 
sonora tem no espaço um amplo campo de exploração estética. A relação 
entre som e ambiente permite uma multiplicidade de possibilidade poéticas 
– a ocupação espacial (site specific), a criação plástica, o conceito de escultura 
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expandida, a tridimensionalidade e a sensação volumétrica, assim como as 
questões de localização geográfica (TSUDA, 2012, p.191). 

Nota-se que a instalação sonora, construída a partir da relação entre narrativa e memória, tem 
como um importante vetor para sua composição, o espaço da galeria, configurando-se como um 
trabalho site specific, onde há uma interação direta entre som e o espaço, entre obra e lugar 
arquitetônico. Nesse caso, a obra mostra claramente a dependência das questões locais – 
características do edifício e relação com o entorno - para implementação de seu discurso espacial.  

 
Figura 9: Furo (vídeo), Raphael Escobar, 2016. 

Fonte: https://vimeo.com/170846744. Acesso em 29/08/2020. 

Ao analisarmos o trabalho de Escobar notamos que o espaço tem uma grande importância no 
processo criativo do artista, que tem a cidade como mote de trabalho e objeto de estudo, 
experimentando-o “enquanto via de possibilidade estética/discursiva” (TSUDA, 2014, p.25). Isso 
se reflete nas obras que foram citadas e analisadas, ainda que a análise tenha sido desenvolvida 
sem a intenção de esgotar o trabalho do artista em sua totalidade. Se por um lado, a cidade 
enquanto local de disputas, provoca questionamentos sociais e políticos, que se refletem nas 
propostas criativas e no tocante a estética da instalação sonora, por outro, também dá suporte 
para sua existência. O Furo explora a relação entre o som (a partir da contraposição das 
narrativas), o tempo (enquanto revisão da memória do acontecido) e o espaço (esse, de 
mediação entre público e privado), ocupando-o de forma poética e ativa, encurtando as 
distâncias e provocando encontros. As características físicas do espaço somam-se às questões 
conceituais da obra, borrando fronteiras entre vida e arte. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao transitar pelas obras de Raphael Escobar somos provocados a refletir sobre diversas questões 
políticas que ganham força no espaço urbano. A partir de sua arte, Escobar, abre espaço para 
encontros e experimentações entre obra, artista, curador, visitantes e um público outro, 
encurtando as distâncias entre o circuito da arte e as vulnerabilidades sociais. Nesse sentido, 
busca firmar-se em um espaço de mediação entre o espaço público e privado, entre a legalidade 
e ilegalidade, entre o particular e o coletivo. Na instalação sonora, Furo, constrói uma narrativa 
sobre esse violento episódio da história brasileira, a partir das relações que emergem entre som 
e espaço, em um convite à reflexão, apontando para a memória também como um espaço de 
disputas. A análise do trabalho de Raphael Escobar nos permite observar como a apropriação 
espacial define sua poética, onde suas instalações site specific exploram a relação da arte com o 
espaço da cidade/espaço arquitetônico. O diálogo com um contexto urbano específico (em 
termos físicos e sociais) possibilita a construção e dá sentido às suas obras.  

678



 

 

 

REFERÊNCIAS:  

GRANDO, Angela; PINHEIRO, Janayna Araujo Costa. “A Narrativa (Des)locada na obra de Cildo Meireles”. 
ANPAP – Anais do 22º Encontro. Belém: PPGARTES/ICA/UFPA, Vol. 1, pp. 221-236. 2013. 

SANT'ANNA, Sabrina Marques Parracho; MARCONDES, Guilherme; MIRANDA, Ana Carolina Freire Accorsi. 
“Arte e política: a consolidação da arte como agente na esfera pública”. Revista sociologia e antropologia. 
Rio de Janeiro: Vol. 7, N. 3, pp. 825-849. 2017. 

TSUDA, Carlos Eduardo. “Arte Sonora: Sons Integrados no Espaço”. TECCOGS: Revista digital de 
tecnologias cognitivas. Programa de Pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (PUC-
SP), Vol. 6, pp. 190-209, 2012. 

TSUDA, Carlos Eduardo. Arte sonora e espaço: estética e novas possibilidades poéticas. Dissertação 
(Mestrado em Mídias Digitais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. 

SITES 

679

ESCOBAR, Raphael. Apresentação de suas obras. In: https://www.instagram.com/p/B_H70n-
pDnR/?hl=pt-br. Acesso em 19/08/2020. 

RJEILLE, Isabella. Exposição Totemonumento – Release. São Paulo, 2016. In: 
http://galerialeme.com/expo/totemonumento/. Acesso em 19/08/2020. 

RJEILLE, Isabella. O inegociável em Raphael Escobar. In: http://galerialeme.com/?artist_text=o-
inegociavel-em-raphael-escobar-por-isabella-rjeille . Acesso em 24/08/2020. 

http://galerialeme.com/. Acesso em 20/08/2020. 

https://arteparaumacidadesensivel.wordpress.com/obras/. Acesso em 18/08/2020. 

http://muros.art.br/. Acesso em 21/08/2020. 

https://metroarquitetos.com.br/projeto/galeria-de-arte-leme-metro-arquitetos-paulo-mendes-da-
rocha/. Acesso em 20/08/2020. 

https://vimeo.com/170846744. Acesso em 20/08/2020. 

https://www.archdaily.com.br/br/01-101117/nova-galeria-leme-slash-paulo-mendes-da-rocha-plus-
metro-arquitetos. Acesso em 20/08/2020. 

https://www.flickr.com/photos/vejaporondengmve/8907490268/. Acesso em 19/08/2020.  

https://www.instagram.com/p/CC4YMf_g1MC/?hl=pt-br. Acesso em 20/08/2020. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=2zROr90xHP0&feature=emb_logo. Acesso em 
20/08/2020. 

https://www.instagram.com/p/B_H70n-pDnR/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/p/B_H70n-pDnR/?hl=pt-br
http://galerialeme.com/expo/totemonumento/
http://galerialeme.com/?artist_text=o-inegociavel-em-raphael-escobar-por-isabella-rjeille
http://galerialeme.com/?artist_text=o-inegociavel-em-raphael-escobar-por-isabella-rjeille
http://galerialeme.com/
http://muros.art.br/
https://arteparaumacidadesensivel.wordpress.com/obras/
https://metroarquitetos.com.br/projeto/galeria-de-arte-leme-metro-arquitetos-paulo-mendes-da-rocha/
https://metroarquitetos.com.br/projeto/galeria-de-arte-leme-metro-arquitetos-paulo-mendes-da-rocha/
https://vimeo.com/170846744
https://www.archdaily.com.br/br/01-101117/nova-galeria-leme-slash-paulo-mendes-da-rocha-plus-metro-arquitetos
https://www.archdaily.com.br/br/01-101117/nova-galeria-leme-slash-paulo-mendes-da-rocha-plus-metro-arquitetos
https://www.flickr.com/photos/vejaporondengmve/8907490268/
https://www.instagram.com/p/CC4YMf_g1MC/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=2zROr90xHP0&feature=emb_logo


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CAMINHOS COLONIAIS DOS SERTÕES: A COMPREENSÃO DA 
CONSTITUIÇÃO DO TERRITÓRIO GOIANO A PARTIR DE 

REGISTROS HISTÓRICOS E CARTOGRÁFICOS 
 
 

Autor 1 
CARDOSO, Carina Folena 

Coautor(a) 1 
PAES, Neilor de Carvalho 

Doutorando em Arquitetura; Universidade Federal da Bahia 
neilor.paes@gmail.com 

Coautor(a) 2 
MACHADO, Thaís Araújo 

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal de Goiás 
 thaisaraujomachado97@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

Doutora em Urbanismo; Universidade Federal de Goiás 
 carinafolena@ufg.br 

mailto:carinafolena@ufg.br


 

 

O ciclo do ouro no estado de Goiás durou pouco mais de meio século. Muitas das 
estradas coloniais e arraiais que emergiram e sucumbiram, ainda no século XVIII, 
perderam-se na vastidão do Cerrado como registro material. No entanto, o relato de 
memorialistas, expedicionários, a extensa base documental e cartográfica a que se tem 
acesso em diversas instituições, bem como a revisão de literatura acerca do tema 
possibilitam reconstruir a complexa urdidura de caminhos e estradas coloniais que 
conferem a identidade do território goiano. Valendo-se desses procedimentos, o 
presente trabalho tem por objetivo mapear os caminhos coloniais dos sertões e 
referenciar os arraiais, vilas, povoados e aldeias indígenas, que pontuavam essas rotas 
no século XVIII, sobre as imagens satélites do território atual. Como resultado da revisão 
de literatura, o trabalho desvela os três principais caminhos coloniais dos sertões: o que 
se desenvolvia de Salvador (BA) à Vila Bela de Santíssima Trindade (MT), o que partia da 
Vila de Santos (SP) e alcançava Cuiabá (MT) e, por fim, o que se iniciava no Rio de Janeiro 
(RJ) e se finalizava no norte do país. Já os estudos cartográficos, junto a registros 
documentais, permitiram referenciar mais de 80 localidades que se associavam a essas 
rotas coloniais dos sertões. Como discussão, à luz de propostas pioneiras como o 
Caminho de Cora, vislumbra-se o potencial de instituir outras rotas de interesse 
histórico e cultural, contemplando ruínas e remanescentes citadinos presentes no 
estado. 

 

INTRODUÇÃO 

Muitos podem ser os motivos que levam à formulação de um intento de compreensão dos 
caminhos que estruturam um território. Desde a consolidação do turismo de massa, na década 
de 1970, inciativas fundadas na perspectiva do turismo cultural passaram a ganhar fôlego nas 
políticas de desenvolvimento estratégico. Rotas turísticas, nesse sentido, concebidas com o 
objetivo de facilitar o acesso aos bens culturais, por parte dos visitantes, pautadas também em 
conceber o patrimônio como um produto turístico, vinculado a uma rede de bens e serviços têm 
se formalizado como uma prática frequente em diferentes países (MAIA & BAPTISTA, 2011, p.2). 

Essas formas de garantir a dita “experiência cultural” (MAIA & BAPTISTA, 2011, p.2) através dos 
caminhos que forjaram o desenvolvimento do território podem ser as mais variadas, ocorrendo 
em meio urbano, rural, partindo de um viés museológico, abarcando dimensões paisagísticas, 
antropológicas, sociais, entre tantos aspectos.  

Da mesma forma que a tematização turística desses caminhos de cultura pode ser diversa, as 
intenções por trás de sua idealização também podem agregar diferentes valores, que não 
necessariamente se excluem. A conferência de visibilidade à constituição histórica e cultural dos 
povos, e a valorização de seu patrimônio como um elemento de fortalecimento das identidades 
e da consciência coletiva, sempre devem estar acima de qualquer outro valor ou circunstância 
que impere nos esforços de preservação dos caminhos de cultura. Mas há, de fato, outros 
componentes, que muitas vezes estimulam tanto o processo de mapeamento, quanto de 
proposição sobre as rotas que estruturaram o território brasileiro desde o período colonial.  
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Pode-se afirmar que o Brasil tem, ao menos, quatro décadas de experiência na formulação de 
rotas culturais. Algumas delas emergem de inciativas da própria sociedade, pelo histórico de 
luta pela preservação de sua memória e identidade – um caso emblemático, com 
desdobramentos para o desenvolvimento econômico é o do Corredor Cultural do Rio de Janeiro, 
como explorado em Nascimento (2018) – ; há rotas que são formuladas com o subsídio analítico 
e propositivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como o caso dos 
“Roteiros Nacionais de Imigração”, cujos métodos são delineados em Vieira Filho & Weissheimer 
(2011); assim como há os exemplos que partem da iniciativa de associações comerciais e/ou 
industriais, que por vezes encontram respaldo em programas políticos de desenvolvimento 
turístico, cujo objetivo principal é incrementar a arrecadação e promover melhorias na 
distribuição de renda, elevar as taxas de emprego e promover atividades turísticas e de lazer 
que se integrem aos caminhos de cultura, como ocorre no caso paradigmático da Estrada Real, 
em Minas Gerais (SETUR, 1999).  

Fato é que o desenvolvimento regional deve se pautar nos aspectos fundantes da identidade do 
território através dos seus processos de formação histórica e social (IBGE, 1990), dentre os quais 
se destacam, indubitavelmente, os caminhos de cultura.  

A principal dificuldade em identificar essas rotas na geografia atual do território, está em 
compreender os diversos tempos e processos impressos à forma como esses fluxos se 
desenvolveram. A Estradas Reais, que tematizam o projeto turístico do estado de Minas Gerais, 
constituem as vias autorizadas pela Coroa Portuguesa que levavam das minas aos portos, mas 
também incorporavam diversas derivações, rotas de fuga do controle fiscal, ou intenções de 
melhoria do traçado, estradas de ligação a vilas, fazendas, arraiais e lugarejos (LEÃO, 2003, p.13).  

Os caminhos não eram únicos, tampouco eram os primeiros. Muitos deles sucumbiram às ações 
do tempo e aos processos de decadência de arraiais e povoados, que se mantinham enquanto 
o ciclo de exploração se sustentava. Outros foram sobrepostos ou abandonados pelo advento 
de ferrovias, ou pelo traçado modernizador de estradas de rodagem.  

Esses fatores que se colocam como complicadores ao exercício, por vezes até mesmo 
arqueológico, de identificação desses traçados no tempo e espaço, servem a contextualizar duas 
circunstâncias. A primeira delas é o caráter exploratório deste artigo, que traz contribuições 
preliminares ao processo de mapeamento dos caminhos coloniais que se desenvolviam no 
estado de Goiás. Já a segunda condicionante que emerge do objeto de estudo é compreender 
que o ciclo do ouro durou pouco mais de meio século no território. Com isso, muitas estradas 
coloniais e arraiais emergiram e sucumbiram ainda no século XVIII, na vastidão do Cerrado.  

O relato de memorialistas, expedicionários e a extensa base documental e cartográfica a que se 
dispõe em publicações, compilados e no acervo disponível para consulta em diferentes 
instituições é que possibilita avançar no exercício de reconstruir a complexa urdidura de 
caminhos e estradas coloniais que conferem identidade ao território goiano. Mediante o caráter 
exploratório deste estudo, acessa-se esse rico acervo através de processo de revisão de 
literatura – a que se dispõe da síntese desses registros – com o objetivo de mapear os caminhos 
coloniais dos sertões e referenciar os arraiais, vilas, povoados e aldeias indígenas que 
pontuavam essas rotas no século XVIII, estimando sua localização sobre as imagens-satélites do 
território atual.  
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ACERCA DOS CAMINHOS COLONIAIS DOS SERTÕES 

Apesar dos caminhos coloniais dos sertões no território goiano frequentemente estarem 
relacionados às incursões dos bandeirantes paulistas na corrida do ouro no século XVIII, há que 
se considerar que “a história do povoamento do interior brasileiro está vinculada à abertura das 
rotas terrestres e à conquista das vias fluviais a partir do século XVI” (BARBO, 2018, p.83). 
Evidentemente, a composição dessas rotas se embasava em trilhas pré-colombianas traçadas 
por diversos povos indígenas que, no avanço das bandeiras, foram em grande parte 
conquistados, escravizados e, até mesmo dizimados pelos colonizadores (BOAVENTURA, 2007, 
p. 35).  

À parte do que se pode pontuar da pré-história goiana, a partir de Oliveira & Viana (2000), o que 
se entende pelos caminhos coloniais dos sertões, segundo Barbo (2018, p.83) é a urdidura de 
caminhos trilhados a partir dos anos de 1700, sob a motivação de procura de materiais preciosos 
por paulistas. A consolidação dessas trilhas esteve relacionada à descoberta do ouro na região 
de Cuiabá, em 1719, bem como à emblemática incursão de Bartolomeu Bueno da Silva Filho, o 
Anhanguera, que levou à descoberta de ouro na cabeceira do Rio Vermelho, dando início a uma 
frente de povoamento luso-brasileiro no atual território do estado de Goiás (BARBO, 2018, 
p.83).  

Contudo, um primeiro desafio que se coloca ao entendimento desses percursos e à leitura 
cartográfica dos registros que se sobrepõem, ao menos, desde o século XVII, está em 
compreender, como pontuado por Boaventura (2007, p.36) que o dito “velho território goiano” 
não correspondia às atuais extensões dos estados de Goiás e Tocantins, cujo desmembramento 
ocorreu somente ao ano de 1988. Às referências desse território se somam outras regiões como 
o caso de Desemboque, o antigo sertão da Farinha Podre e as regiões próximas aos rios Aporé, 
Pardo, Araguaia e das Mortes - que contemplam porções dos atuais estados do Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul -  e ainda, a região conhecida como Bico do Papagaio que hoje pertencem 
aos estados do Pará e Maranhão (BOAVENTURA, 2007, p.36).  

A extensão do que, no período setecentista, compreende-se como o território da capitania de 
Goiás, em relação aos limites políticos do estado na atualidade, pode ser apreendida através da 
Figura 1. As capitanias formavam um modelo de administração territorial estratégico no período 
colonial, em especial para fiscalizar as atividades ocorrentes no território e o fluxo das riquezas 
dele extraídas. Barbo (2018, p.86) menciona que tão logo se estabeleceram os primeiros 
assentamentos de mineradores no atual território do estado de Goiás, a Coroa já tomou 
medidas de restrição às vias de circulação, definindo um único caminho de acesso.  

Goiás, nesse sentido, tornou-se a partir de 1732, rota obrigatória para a passagem de viajantes 
em direção a Cuiabá. Essa ação garantia um melhor desempenho da fiscalização e a coibição do 
extravio do ouro, visto que inúmeras picadas davam acesso ao território (BARBO, 2018, p.83). A 
definição da Capitania de Goiás só se daria alguns anos mais tarde, em 1748, o que pressupôs a 
instalação da capital, a Villa Boa de Goiás, designada na Figura 1. A imagem também permite 
observar a definição de ao menos quatro rotas principais – reguladas pela Coroa – que se 
interceptavam no atual território goiano.  

Tais Estradas Reais – ou, como se tem compreendido, os principais caminhos coloniais dos 
sertões –, segundo Barbo (2018, p.83), “formaram os mais importantes eixos de povoamento 
do Planalto Central durante todo o século XVIII e parte do século XIX”, projetando-se como as 
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principais rotas de circulação, mesmo depois da decadência do ciclo do ouro e de muitos dos 
arraiais ligados a essa atividade.    

 
Figura 1: Mapa da capitania de Goiás, com destaque para o atual limite político do estado.              

Fonte: Teixeira Neto, 1995 apud Boaventura, 2007.  
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Bertran (2000, p.139) argumenta que as duas principais estradas da história da colonização 
brasileira e do povoamento do interior do território foram as que ligavam Salvador até a Vila 
Bela da Santíssima Trindade e o Rio de Janeiro a São Luís e Belém do Pará.  

Vila Bela da Santíssima Trindade foi a primeira capital do Mato Grosso, localizada na fronteira 
com o território boliviano, “a mais ocidental povoação portuguesa a confrontar os domínios da 
Espanha no século XVIII” (BERTRAN, 2000, p.139). Dois mil e oitocentos quilômetros separavam 
Salvador da localidade; tratava-se, portanto, da “principal estrada mercantil do país por léguas 
transpostas” (BERTRAN, 2000, p.139), especialmente no período de vigência do ciclo do ouro 
em Goiás e Mato Grosso. Já a estrada que ligava o Rio de Janeiro a Belém e a São Luís, detinha 
ao todo três mil e quinhentos quilômetros. Ao alcançar o atual território de Luziânia, era possível 
acessar o arraial de Meia Ponte (Pirenópolis), chegando-se a outra estrada paradigmática: a que 
ligava São Paulo às Minas de Goiás, como é possível observar na Figura 1.  

Essas três estradas conformam os principais caminhos coloniais dos sertões. São essas rotas que 
são mais amplamente investigadas, de modo a possibilitar a identificação de suas mais 
referenciais localidades no território atual, segundo os procedimentos descritos no tópico a 
seguir.  

 

PROCEDIMENTOS DE ESTUDO DOS TRÊS PRINCIPAIS CAMINHOS COLONIAIS DOS 
SERTÕES 

Bertran (2000) confere descrições detalhadas acerca das localidades interceptadas pelos 
caminhos coloniais, tendo auxiliado, sobremaneira, na demarcação dos principais 
assentamentos dispostos no território goiano no período colonial. Ao seu trabalho, soma-se os 
detalhados registros de Barbo (2018), que contribui com um esforço de sistematização dos 
documentos cartográficos que registram a Capitania de Goiás e seus principais caminhos 
coloniais desde meados do século XVIII até o ano de 1960.  

A consulta empreendida neste trabalho ao acervo sistematizado e descrito textualmente por 
Barbo (2018), deteve-se aos registros provenientes do século XVIII, por contemplarem tanto o 
ciclo do ouro, como também o período de formação do território. Nesse recorte, estudou-se, a 
partir de Barbo (2018): o mapa elaborado por Ângelo dos Santos Cardoso em 1750, o “Mapa 
geral dos limites da Capitania de Goiás” (1751), o “Mapa geral da Capitania de Goiás” (1753), 
um registro cartográfico datado de 1756 e que mostra a capitania de Goiás até o rio da Prata, 
um registro da América Meridional de 1772, a “Carta geográfica da Capitania de Goiás” (1778), 
bem como outros registros disponíveis na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, cuja elaboração 
provável também tenha se dado no século XVIII.  

A partir dessa base cartográfica e das descrições disponíveis em Barbo (2018), primeiro se 
empreendeu um exercício de georreferenciamento das localidades sinalizadas nos mapas 
consultados. Essa etapa de georreferenciamento envolveu um extenso período de trabalho, 
atribuído a algumas circunstâncias particulares:  

a) Muitas localidades já não existem mais, pois entraram em decadência junto com o 
esgotamento das possibilidades de mineração, tendo sido construídas de modo 
rudimentar. Para identificar a provável localização desses assentamentos já não 
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existentes, se fez necessário entender a análise acurada de seu posicionamento no 
mapa, bem como a referência nas cartografias e/ou em suas interpretações, a 
elementos naturais, ou relações de distância que pudessem auxiliar na estimativa de 
sua localização. 

b) Outra circunstância comum, encontrada, foi a referência a arraiais e vilas, que com o 
passar dos séculos, galgaram outras denominações. Para certificar quais localidades se 
enquadravam nessas circunstância e onde se localizavam, empreendeu-se buscas 
direcionadas acerca daquelas denominações, almejando levantar seu histórico e 
intercruzar os dados levantados, com a identificação nos registros cartográficos, de 
modo a avaliar a correspondência. 

c) O procedimento anterior também foi adotado no caso de arraiais que hoje conformam 
distritos de municípios. 

À medida em que se tinha o retorno dos resultados, fez-se o georreferenciamento de cada um 
dos pontos no programa Google Earth, estimando, através dos registros cartográficos e 
literatura consultada, as possíveis rotas que abarcavam tais localidades. Esses resultados foram 
transpostos para uma base de mapeamento que é apresentada neste trabalho, no intuito de 
facilitar a identificação dos pontos e de sua nomenclatura ao leitor. Os resultados a que se 
chegou e as potencialidades de pesquisa a partir do que se constituiu são discutidos na 
sequência, direcionando a ações futuras, tanto de comprometimento com a salvaguarda do 
patrimônio cultural, como também com sua fruição e potencial turístico.  

 

MAPEAMENTO DOS CAMINHOS COLONIAIS NO TERRITÓRIO DO ATUAL ESTADO DE 
GOIÁS 

O estudo empreendido segundo os procedimentos elencados no tópico anterior, levou, até o 
momento, ao georreferenciamento de 83 localidades de interesse na composição fidedigna dos 
caminhos coloniais dos sertões, de suas origens aos seus destinos. No presente artigo, focaliza-
se a apresentação das localidades situadas no território que outrora era compreendido pela 
Capitania de Goiás, segundo os limites expressos na Figura 1. Foram identificadas ao todo 59 
localidades de interesse histórico, relacionadas aos caminhos coloniais dos sertões. Essas 
localidades se dividem entre os estados de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Tocantins e 
Pará, como se encontra relacionado no Quadro 1, abaixo.  

 

Atual 
território 
político 

Localidades 

Minas Gerais 1 – Desemboque 
2 – Uberaba 
3 – Araxá 
4 – Possível estabelecimento das aldeias Bororós 
5 – Paracatu (ainda que não pertencente à Capitania de Goiás, pela 
proximidade aparece mapeada) 

Goiás 6 – Corumbaíba (antiga Fazenda Arrependidos) 
7 – Pontalina (antigo povoado Santa Rita do Pontal) 
8 – Santa Cruz de Goiás (antiga Sancta Cruz) 
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9 – Possível localização da Contagem de São Bartolomeu 
10 – Silvânia (antiga Bonfim) 
11 – Anicuns 
12 – Luziânia (antiga Santa Luzia) 
13 – Formosa (antiga Couros) 
14 – Santo Antônio do Descoberto (antiga Santo Antônio dos Montes Claros) 
15 – Corumbá de Goiás  
16 – Pirenópolis (antiga Meya Ponte) 
17 – Águas Lindas de Goiás (antiga Macacos) 
18 – Jaraguá 
19 – Ferreiro 
20 – Ouro Fino 
21 – Goiás (antiga Vila Boa de Goiás) 
22 – Buenolândia (antiga Barra) 
23 – Possível localização do antigo arraial de Pilões / Rio Claro 
24 – Possível Arraial do Anta 
25 – Antigo arraial de Santa Rita de Antas (atual Jeroaquara – Faina) 
26 – Possível local em que se localizava o Arraial de Tesouras) 
27 – Crixás 
28 – Guarinos 
29 – Pilar de Goiás 
30 – Área do antigo arraial de Cocal 
31 – Antigo Arraial de Água Quente 
32 – Mara Rosa (Amaro Leite) 
33 – Possível região de Corriola 
34 – Niquelândia (antiga São José do Tocantins) 
35 – Arraial das Traíras (Niquelândia – antigo São José do Tocantins) 
36 – Muquém 
37 – Possível localização do antigo Arraial de Santa Rita 
38 – Flores de Goiás (Flores) 
39 – Possível região do Sertão de Paranã 
40 – Porangatu (Descoberto) 
41 – Antigo Arraial de São Félix – submerso no lado da Usina Canabrava 
42 – Cavalcante 
43 – São Domingos 
44 – Monte Alegre de Goiás (antigo Morro do Chapéu) 

DF 45 – Registro de Santa Maria (atual território do DF) 
46 – Gama (antiga Ponte Alta) 
47 – Contagem de São João 
48 – Sobradinho 
49 – Planaltina (antiga Vila do Mestre d’Armas) 

Tocantins 50 – Arraiais 
51 – Paranã (São João da Palma – Barra do Palma) 
52 – Natividade (antigo arraial de São Luiz) 
53 – Chapada da Natividade 
54 – Dianópolis (antigo Arraial Duro) 
55 – Almas 
56 – Monte do Carmo (possível Descoberto do Carmo) 
57 – Porto Nacional (antigo Porto Real) 
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58 – Possível lugar do antigo arraial de Bom Jesus do Pontal 

Pará 59 – São João das Duas Barras (Marabá) 

Quadro 1: Relação das localidades levantadas e identificadas a partir dos registros cartográficos dos caminhos coloniais dos 
sertões.              

Fonte: autores.  

Como mencionado por Leão (2003), compreender os caminhos coloniais é, sobremaneira, ter a 
ciência de que estes eram compostos por rotas principais, altamente reguladas pela Coroa, mas 
também por uma urdidura complexa de rotas secundárias. O que se observa do posicionamento 
dessas localidades na Figura 2 é a materialização dessa circunstância. Nem todas as localidades 
compõem o eixo principal dos três grandes caminhos coloniais dos sertões, mencionados por 
Bertran (2000), mas na medida que o georreferenciamento dessas localidades se torna possível, 
também há uma facilitação da compreensão de quais desses assentamentos conformavam 
nodalidades estratégicas nas rotas estabelecidas pela Coroa, e quais são os que lhes forneciam 
apoio em zonas de influência dessas rotas.  

Para facilitar a visualização desses resultados, empreendeu-se uma transposição dos pontos 
georreferenciados no Google Earth para o mapa disposto na Figura 2. Esse mapa conta também 
com a sobreposição das principais rotas coloniais identificadas na Figura 1. A numeração 
disposta para cada localidade é a mesma que se encontra elencada no Quadro 1, de modo a 
facilitar a leitura.  

Quando se observa os resultados dispostos na Figura 2, um fator chama atenção de imediato: a 
importância que o território do estado de Goiás historicamente exerceu na articulação dos 
principais caminhos coloniais dos sertões que, conforme se pode depreender de Bertran (2000), 
foram estratégicos ao domínio da Coroa portuguesa, que garantiu a integralidade do que hoje 
se entende como a extensão do território nacional. Ademais, a confluência de povoados 
setecentistas, na região do planalto central, formando a gênese histórica de povoamento dessa 
área, conforme também afirma Barbo (2018), pode ser plenamente compreendida através dos 
resultados dispostos na Figura 2.  

Apesar de se dispor de um vasto acervo cartográfico acerca dos caminhos coloniais e também 
das principais localidades que os compõem, há duas circunstâncias recorrentes ao estudo dessas 
cartografias que impedem o pleno reconhecimento dessas rotas e centralidades no espaço 
geográfico atual. A primeira questão reside nas estratégias de representação e nas limitações 
que se detinha para tanto, considerando a extensão dos territórios retratados ao século XVIII. 
São frequentes registros cartográficos que apresentam distorções quanto à forma e dimensões 
do território. Esse fator, somado à identificação das localidades, nesses documentos originais, 
seguindo a nomenclatura que possuíam à época dos registros – o que é natural –, dificulta ao 
leitor compreender a situação dessas localidades no espaço contemporâneo. 

Somada a esses aspectos, há uma terceira circunstância que se pontua no acesso aos registros 
históricos: a depender da escala e também das limitações de representação, dificilmente se tem 
todas as localidades identificadas nos mapas. Por todo o exposto é que se faz de suma 
importância os resultados apresentados no Quadro 1 e na Figura 2: eles sintetizam e atualizam 
os registros das cartografias históricas, permitindo o reconhecimento dessas importantes 
localidades que conformaram o território goiano na atualidade.   
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Figura 2: Demarcação das localidades articuladas na rede de caminhos coloniais dos sertões em relação a seu traçado.              

Fonte: Autores.  
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POTENCIALIDADES APRESENTADAS PELO ESTUDO 

Evidentemente, os resultados apresentados no Quadro 1, e mais especialmente na Figura 2, são 
propostas preliminares de identificação e mapeamento dos caminhos coloniais dos sertões e de 
suas principais localidades. A esse primeiro esforço de transposição dos registros históricos ao 
sistema de mapas e imagens-satélite a que dispomos na atualidade, deve ser feito um 
aprofundamento das estratégias, camadas e escalas de representação, que permitam detalhar 
as especificidades dos objetos georreferenciados. 

Há nesse sentido, que se desenvolver a natureza dessas rotas: se eram terrestres, se 
constituíam-se por vias fluviais, como se davam as transposições dos limites naturais do espaço, 
como essas estratégias de se transitar no território se apoiavam nas culturas estabelecidas 
tradicionalmente no lugar, entre tantas questões. Respondê-las, significa avançar na leitura dos 
registros históricos e também promover a sobreposição das rotas e povoados a outros temas de 
mapeamento, como relevo e cursos hídricos.  

A geografia disposta e a toponímia, respaldada pela literatura, permite antever, por exemplo, 
que a articulação que o coração da ocupação da Capitania detinha com seu extremo norte, dava-
se por vias fluviais: pelo rio Araguaia e pelo rio Tocantins. Quanto a este último, é o 
deslocamento por seu curso que é esboçado no trecho que compreende a ligação de Porto Real 
(atual Porto Nacional), com o antigo Arraial de São João das Duas Barras (atual Marabá).  

Mas à parte dos próximos passos que devem ser empreendidos para que a pesquisa ganhe maior 
substancialidade, há que considerar, para além da veiculação e facilitação do entendimento dos 
processos formativos do território, outras potencialidades que o exercício exploratório já 
possibilitou vislumbrar.  

Em primeiro lugar, há que se considerar que com o georreferenciamento das localidades, torna-
se mais fácil compreender como se desempenha a rede de conexões viárias e hidroviárias que 
articula esse território na atualidade.  

A título da vertente turística das rotas culturais que vem se desenvolvendo no Brasil nas quatro 
últimas décadas, iniciativas tematizando caminhos de cultura também vem sendo firmadas no 
estado de Goiás. Um exemplo é o Caminho de Cora, uma rota pensada, especialmente para os 
ciclistas, que envolve um trajeto desenvolvido entre a cidade de Goiás e Corumbá de Goiás. 
Nesse sentido, o mapa apresentado na Figura 2 possibilita vislumbrar horizontes de expansão 
dessa ação, levando em conta uma rede mais extensa de cidades que têm como traço comum a 
emergência no período colonial.  

Mais além, também se torna possível analisar como as principais rodovias que atravessam o 
estado, atuam na conexão dessas áreas, ou podem contribuir para o acesso a outras estradas 
que levem a esses destinos. Até mesmo a identificação de estradas rurais, também pode ser 
tomada como uma potencialidade no desenvolvimento de um turismo histórico e cultural, 
atrelado ao turismo rural e ambiental. O único ponto que não se pode perder de mente é que, 
tal qual ocorre ao projeto Estrada Real – que apesar de desenvolvido em Minas Gerais, 
pressupõe ações articuladas com o Rio de janeiro e São Paulo, de onde partiam as estradas reais 
– também tem o estado de Goiás a potencialidade de desenvolver articulações ainda mais ricas, 
contemplando as rotas que caminham para o Norte e Nordeste. 
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O exercício de identificação de localidades que atualmente não são reconhecidas como 
povoamentos estabelecidos no território goiano no período colonial, assim como a estimativa 
de localização de povoamentos já não existentes permitem antever duas grandes 
potencialidades em termos de estudo e planejamento regional. A primeira delas é direcionar 
processos investigativos no intuito de averiguar a existência de remanescentes da ocupação 
territorial no espaço urbano e rural desses municípios, nos casos das cidades e distritos que 
ainda existem. Já no caso dos que sucumbiram ao tempo, a projeção de sua localização tem 
como potencialidade conferir direcionamento, inclusive, a pesquisas arqueológicas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho formaliza um estudo exploratório acerca da constituição dos caminhos 
coloniais dos sertões, com especial enfoque em sua legibilidade no território atual. Conforme 
mencionado no tópico anterior, há muitos passos de pesquisa que se fazem necessários à 
compreensão mais aprofundada das especificidades dessas rotas nas próximas etapas de 
estudo, assim como há também muitas oportunidades de contribuição dos resultados já 
alcançados para o desenvolvimento de pesquisas em outras áreas, mais particularizadas na 
individualidade dos objetos. 

Contudo, ainda que se constituindo como abordagem preliminar ao tema, os procedimentos 
desenvolvidos se colocam como alternativa à tematização desses caminhos coloniais como rotas 
turísticas. A consulta ao referencial cartográfico e bibliográfico é uma base importante de 
identificação dos aspectos genuínos do território, dos elementos que conformam sua identidade 
que, antes de qualquer projeto com vistas ao desenvolvimento econômico, deve ser fortalecida. 
Acredita-se que, se expostos às populações locais de grande parte das localidades referenciadas 
neste artigo, os resultados desta pesquisa surpreenderiam a muitos que desconhecem a gênese 
de suas cidades, distritos ou povoados no período colonial. Conhecer essa história e a 
importância que ela detém na formação do Brasil é um primeiro passo tanto para reconhecer o 
valor do patrimônio remanescente, como também ter nesse valor a base para pensar um 
turismo comprometido com a sua salvaguarda.      
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RESUMO  

Esta comunicação objetiva refletir sobre possibilidades de inventividade metodológica 
presentes no campo das leituras urbanas na arquitetura e urbanismo, tanto no que diz respeito 
a práticas experimentais coletivas, quanto de exercício da transversalidade na compreensão do 
ensino de arquitetura e urbanismo. Constata-se que, durante muito tempo, no campo das 
leituras urbanas, o modelo do diagnóstico se estabeleceu como atuação mais direta do 
urbanismo, ligado, especialmente, às demandas que este poderia solucionar em termos de 
planejamento, morfologia e composição adequada da paisagem urbana (LYNCH; CULLEN; 
VENTURI, SCOTT BROWN, IZENOUR). A partir de uma revigorada leitura do estado da arte do 
campo das cartografias urbanas, articula-se, para esta comunicação, uma breve apresentação 
de outros modos de interpretação e representação dos territórios urbanos, circunscrevendo 
pesquisas de trabalho de conclusão de curso em andamento, com recortes no estado de Goiás, 
engendrando, por fim, possibilidades de articulação coletiva.  

Palavras-chave: Cartografias. Arquivos. Movimentos. Coletivo. Ensino. 

 

SOBRE CARTOGRAFIAS, NARRATIVAS E MODOS DE FAZER PESQUISA 

Este texto tem como objetivo principal apresentar os modos como as leituras urbanas, a partir 
do campo da arquitetura e urbanismo, vêm sendo expandidos a partir da incorporação nela dos 
visibilidades advindas de sujeitos historicamente subalternizados. Assim, se, durante muito 
tempo, as cidades ocidentais foram sendo visibilizadas por meio de mapas que apresentaram 
estrategicamente o domínio e controle das técnicas de poder, desde os colonizadores aos 
planejadores urbanos, no presente, são visíveis as cartografias com grande campo de disputas. 

Enquanto objetos gráficos, as cartografias surgiram como modo contundente de representar 
intenções políticas, selecionando, recortando, distorcendo e remontando realidades, pois “não 
representam coisas, mas compartilham ideias de coisas”.1 Ainda mais decisiva que as ilustrações 
e pinturas, as cartografias, as fotografias e as imagens em movimento, desde suas difusões como 
imagens técnicas,2 nunca se apresentaram isentas de juízo de valor, mas sempre como meios 
“de imaginar, articular e estruturar o mundo dos homens”.3  

Neste sentido, essas formas visuais foram sendo utilizadas, efetivamente, como modo de fazer 
política, munido da construção do caráter de verdade por trás dos objetos-mapas, que também 
torna à mostra os caminhos do extermínio e escravização dos povos tradicionais, bem como dos 
provenientes de África. Desse modo, ao ser tomada pelos europeus, em boa medida, a América 
efetivara o desenvolvimento capitalista mundial, tornando visível a forma mapa ocidental 
intrinsecamente à colonialidade e, consequentemente, à modernidade. Consolidando-se como 
técnicas de poder e em corpo de "mapa-objeto",4  sendo utilizados para entendimento territorial 
como "cartografia-ciência",5 esses instrumentos se tornaram predominantes na maneira de 
interpretar e dominar o mundo, servindo “para promover a política colonial e onde os territórios 

 
1 Cf.: DAVIS, 2009, p. 40. 
2 FLUSSER, 1985. 
3 Cf.: HARLEY, 1995, p. 19. 
4 GIRARDI; SOARES, 2015. 
5 Idem. 
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foram reivindicados no papel antes de ser efetivamente ocupados”,6 antecipando, portanto, a 
existência dos impérios. 

Ao longo dos séculos, no campo do urbanismo, por sua vez, expressões críticas, utópicas e 
ideológicas, elaboradas por pensadores de diferentes contextos, questionaram as formas de 
leitura de cidade, encampadas como parte do que se compreende por esse campo disciplinar. 
Essas leituras das cidades ocidentais foram significativamente importantes na segunda metade 
do século XX, principalmente, se resgatarmos autores que trabalharam com isso a partir da 
percepção cognitiva.7 

Posteriormente, em meio a viradas territoriais e espaciais, a partir dos anos 1980, aguçadas nas 
últimas décadas, passamos a experimentar um modo de ser, estar, pensar e produzir mundo 
cuja particularidade é a espacialização das informações. Noções, dimensões e características 
provenientes de estudos e práticas espaciais passaram a protagonizar as relações sociais – como 
posição, localização, distância, sítio, lugar etc. – e a configurar a dimensão do mapeamento 
como central na vida cotidiana, emergente a todo tempo por meio de dados espaciais, em que 
sujeitos mapeiam e são mapeados, infinita e continuamente, por mecanismos cartográficos. 

Embora hoje seja uma palavra muito difundida, a noção de mapeamento emerge, em boa 
medida, como sinônimo de cartografia, mas num caráter mais abrangente, já que não 
estabelece critérios ou definições de um campo específico, sendo, cada vez mais, entranhado à 
vida cotidiana. Do ponto de vista da cartografia como campo disciplinar, essa indistinção "pode 
ser entendida como um esforço corporativo de assimilar qualquer âmbito de produção de 
mapas à cartografia, como garantia de existência (e sobrevivência) da própria corporação".8 O 
mapeamento possui caráter de borda e transição, por vezes, precário, a ser situado em zona 
amorfa, pois, além de ser utilizado para designar processos com compromissos cartográficos 
verossímeis ou realizar outros sem convenções disciplinares, estrutura-se, sobretudo, como 
tônica social. 

De dentro do objeto-mapa, por sua vez, a cartografia tem sido disputada por palavras, sentidos, 
dimensões, técnicas e domínios. Neste contexto, temia-se, por parte de alguns cartógrafos, que 
a sofisticação dos instrumentos de geolocalização e georreferenciamento pudesse acabar com 
a especificidade das cartografias. Entretanto, diferentemente, a transformação do mapeamento 
ocorreu tanto por ele se configurar como uma “visualização geográfica”, durante os anos 1990, 
quanto, posteriormente, ao tomar ainda mais força através de sua função colaborativa na 
geoespacialização da web.9 

Na virada da globalização, com o fortalecimento do discurso e pensamento únicos10 de que a 
cidade seria um dos eixos do capital, transformando-se numa suposta mercadoria imaterial, 
passa a acontecer uma explosão de modos de narrar a cidade a partir de um lugar de fala.11 
Negros, mulheres, pobres, jovens, artistas periféricos, dentre inúmeras minorias, passaram a 
reivindicar – e mais fortemente nos últimos anos – uma cidade que os inclua, mostrando 
diferentes usos, ocupações, manifestações e rebeliões, tornando isto visível também nas formas 
de fazer cartografias. Notamos algo que já acontecia, mas que, com a expansão do uso e acesso 

 
6 HOLMES, 2009, s/p. 
7 LYNCH, 1960; CULLEN, 1961; VENTURI, 1966; VENTURI, SCOTT BROWN & IZENOUR, 1972. 
8 Cf.: GIRARDI; SOARES, 2015, p. 49. 
9 CRAMPTON, 2010. 
10 SANTOS, 2001; ARANTES, 2000. 
11 RIBEIRO, 2017. 
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a mecanismos audiovisuais, internet e dispositivos eletrônicos, a cidade passou a ser cada vez 
mais clamada em instâncias e territórios diversos. 

Somado a isso, uma característica importante é o desejo dos sujeitos pelo deslocamento e os 
acessos a partir dos mapas, nesse sentido, se pensarmos esse movimento de corpos 
(circulações, fluxos, trajetos), observaremos que ela também alcança, não só metaforicamente, 
deslocamentos de saberes, culturas, mundos, existências etc. Uma expansão globalizatória – 
que ainda não acessa a todos, mas em alguma medida, influencia e configura subjetiva e 
objetivamente uma sociedade – ocorre por meio de “circulação, troca, confluência, movendo-
se desigualmente através de redes de maior ou menor densidade e eficiência, com 
consequências diversas e híbridas”.12  

É a característica de se deslocar que permite, por um lado, o engendramento de um “onde”, 
mediado, majoritariamente, por plataformas de mapeamento, geolocalização e 
geoprocessamento, coordenadas por empresas que fornecem, disponibilizam e associam uma 
infinidade de dados espaciais. Isso, aparentemente, torna o campo mais inclusivo, já que a 
existência desses mapas incide na atuação dos usuários mediada por essas técnicas, mas sob um 
ponto de visada hegemônico. Por outro lado, essa mesma característica torna mais evidente a 
explosão do campo cartográfico, em especial, quando focalizamos para manifestações estético-
políticas que passam a condicionar a leitura dos territórios, quando não graficamente, 
certamente, em modos de associação cognitiva. Narrativas contemporâneas têm incorporado 
categorias não somente espaciais, mas temporais e cinéticas, produzindo experiências além das 
restritas ao posicionamento geográfico, explorando mais propriamente aspectos das vidas dos 
sujeitos, que, por sua vez, compõem trajetórias e deslocamentos, tensionando a visão 
consolidada e deixando à mostra mapas como processos cognitivos. 

Assim, se, em boa medida, experiências de mundo versaram às produções cartográficas, 
momento cujas realizações eram elaboradas alheias ao mapa, inferimos acerca da mudança em 
curso para as “heterotopias”:13 espaços outros não-presenciais, em termos materiais, mas 
experimentáveis “da simultaneidade (...) da justaposição, do próximo e do longínquo, do lado-
a-lado e do disperso”,14 em que passamos a atuar no mapa, em inter-relações dentro, junto, 
simultâneo e por meio dele. Diferentemente de uma forma-mapa a priori e seu 
condicionamento à disciplina da cartografia, com seus respectivos postulados, em termos de 
visualização gráfica, a dimensão do mapeamento se faz cada vez mais presente. Com 
protagonismo da espacialização das informações na vida contemporânea, sua disputa diz 
respeito àqueles cujos repertórios e aparatos estão intimamente ligados ao domínio dos mapas, 
e, se “desenhar um mapa é como contar uma história, de várias maneiras”,15 talvez nos seja 
conveniente lembrar que têm sido os vencedores que têm contado a história.16 

Desse modo, por um viés diferente da incorporação daquilo que escaparia à disciplina, essas 
formas de fazer cartografia passaram a contaminar, confundir e, sobretudo, estimular o 
urbanismo à escuta. Por conta disso, acreditamos em cartografias, arquivos e movimentos 
presentes nas renovadas leituras de experiências urbanas podem tanto atualizar as práticas e 
aqueles que as trocam, como, por conseguinte, a cidade, podendo criar outros artifícios para 
tornar visível outras formas de compreender os escapes à leitura urbana tradicional, associada 

 
12 Cf.: COSGROVE, 2001, Pref., p. x. 
13 FOUCAULT, 2015a. 
14 Cf.: Idem, p. 78. 
15 Cf.: TALLY JR., 2013, p. 4. 
16 BENJAMIN, 1985. 
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aos modos capitalistas de fazer cidade, primados por individualizações, violências e pulverização 
de diferenças. 

Logo, a cartografia, quando incorporada politicamente ao movimento e ao arquivo a partir de 
narrativas dos vencidos, pode engendrar novas formas de leitura que considerem, sobretudo, 
novos sujeitos, que podem contar outras histórias. É por conta disso que, a partir deste breve 
panorama, visamos apresentar uma reflexão que engloba experiências de proposições 
narrativas de sujeitos negros marginalizados no contexto de Goiás; e de um coletivo que se 
forma a partir da marginalização da cultura em Goiânia. Trabalhos cujas características são 
tecidas pelos modos afetivos de conexão, a partir de um pensamento cartográfico. 

EXPERIÊNCIA DE CORPOS NEGROS NA CIDADE DE GOIÁS 

As cicatrizes da colonização na consolidação de todo o território da Cidade de Goiás17 nos 
permitem refletir sobre os discursos que se materializam e se reproduzem nos seus espaços. 
Discursos que deixam à mostra, também, silenciamentos, que atingem, sobretudo, um recorte 
populacional específico. A partir da compreensão e do reconhecimento da contribuição e 
atuação da população negra nesse território, estando em diversos momentos à margem desses 
discursos, temos investigado as complexidades nas suas formas de existir e resistir na cidade, 
por meio de suas próprias narrativas. 

Nesta investigação, compreende-se a configuração espacial da forma como Milton Santos nos 
apresenta, quando traz o conceito de espaço geográfico como “território usado”, sendo fruto, 
também, de suas relações sociais, e profundamente ligado aos usos e apropriações dos sujeitos 
que nele habitam.18 Nesse sentido, quando olhamos esses espaços pela perspectiva de uso e 
apropriação por parte da população negra, esse território se apresenta como arena de uma 
segregação resultante do processo colonial. Assim, podemos compreendê-lo como palco de 
manifestação da segregação racial, e de espacialização do racismo de formas diversas, onde se 
difundem as cicatrizes do processo colonial que sofremos na formação dos nossos territórios. A 
partir desse entendimento de território, é possível perceber que a colonialidade atravessou o 
tempo e ainda permanece sendo sustentada nas relações sociais e, consequentemente, nas 
formas em que se apresentam os territórios. 

Apesar dos novos delineamentos nos espaços geográficos conferidos pela globalização, a 
efetividade dessas configurações atribui uma nova importância à localização geográfica e 
territorial, onde para os “atores mais poderosos se reservam os melhores pedaços do território 
e deixam o resto para os outros”19. Sendo assim, é visível a concentração da população negra 
em determinados espaços, tanto quanto as situações em que estes se encontram na atualidade, 
sendo resultado de um processo racista de segregação socioespacial. Nesse sentido, isto é parte 
de um grande instrumento em que o capital se apoia para construir um mundo de 
“perversidades”, que se mantém na fabulação da globalização20. 

 
17 A Cidade de Goiás é referenciada e conhecida por sua situação de patrimônio histórico, cultural e 

arquitetônico a nível mundial, evidenciando a história da população branca do período colonial. Ainda 
que, muito desse patrimônio, especialmente no que se refere ao conjunto arquitetônico e urbanístico, 
tenha sido construído por negros escravizados. 
18 Cf.: SANTOS, 1994. 
19 Cf.: SANTOS, 2000, p. 38. 
20 Cf.: SANTOS, 2000. 
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Na cidade de Goiás, a consolidação dos territórios negros se deram desde a formação da cidade, 
a partir de marcadores históricos e questões afetivas e de articulação da população negra. 
Registros historiográficos apontam a região conhecida por moradores do município como “do 
outro lado do rio” como esse território de consolidação da população negra vilaboense. Nessa 
região, no extremo norte da mancha urbana, há uma área que atua politicamente como espaço 
de memória da população negra na cidade, que consiste em uma ocupação de remanescentes 
quilombolas, representada pelo Alto Santana, comunidade reconhecida como Quilombo Urbano 
pela Fundação Cultural Palmares em 2017. Contíguos a ela, estão dois bairros que se formaram 
posteriormente, e com semelhantes características de ocupação: Santa Bárbara e Vila Lions, 
este, utilizado como recorte espacial nesta investigação. 

Esta região está submetida a precárias e insuficientes condições socioespaciais e de 
infraestrutura urbana, onde a população local se empenha na manutenção dos fazeres culturais, 
fortalecendo as relações afetivas e de pertencimento com o espaço. Dessa forma, podemos 
relacionar o processo de ocupação da Vila Lions, levando em consideração, além de sua 
localização, os “movimentos” pelos quais percorreram os primeiros moradores, intimamente 
conectados com a região do Alto Santana. Essa conexão diz respeito às relações sociais e afetivas 
dos moradores da comunidade e das áreas adjacentes, bem como as semelhanças das suas 
vivências, histórias e afinidades culturais.  

Se em uma direção a Vila Lions se conecta a um território construído e consolidado sob 
narrativas de resistências e símbolos de memória e cultura local, na outra, faz divisa com um 
bairro em processo de ocupação, estimulado pelo interesse na valorização do terreno após a 
implantação do Instituto Federal de Goiás, trazendo um novo perfil socioeconômico para a 
região, que pode ser observado, a exemplo, nas novas tipologias arquitetônicas ali presentes, 
que apontam para discursos de modernização e progresso.  

Quando um território à margem se reconfigura para atender novos delineamentos, assim como 
aponta esse conflito territorial em que se encontra a Vila Lions, a população negra e pobre, 
principalmente, fica exposta à processos de desterritorialização e remanejamentos. Dessa 
forma, com o intuito de desviarmos da lógica de apagamento e silenciamento proporcionados 
por padrões hegemônicos que norteiam os processos projetuais arquitetônicos e urbanísticos, 
testamos uma outra forma de aproximação aos territórios negros da Cidade de Goiás. Com o 
desejo de estreitar as desigualdades socioespaciais impostas a essa população, em tal 
aproximação propõe-se entender esses territórios para além dos estigmas de precariedades e 
marginalizações, e reconhecê-los como local de construção de pensamentos e modos de fazer 
únicos. Para isso, consideramos novas narrativas e outras maneiras de representações do lugar. 

Para uma leitura sensível do território, aproximando-se das práticas culturais, experiências e 
vivências cotidianas, substituiu-se o estudo do lugar por uma experiência do lugar, fazendo uso 
de abordagens que ajudam a acessar narrativas, nos colocando em uma posição de escuta. Na 
busca por um modo pelo qual possamos nos aproximar de uma realidade que nos propomos 
aprender e compreender, a antropologia se mostrou como um dos caminhos possíveis. Roberto 
Cardoso de Oliveira (1998) mostra três dimensões constitutivas do conhecimento 
antropológico: “olhar, ouvir e escrever”. A primeira, ferramenta pela qual observamos a 
realidade e a apreendemos, no entanto condicionada pelo saber teórico, utilizando como seu 
complemento o “ouvir”, onde, no seu ato, segundo o autor, se exerce um “poder” do observador 
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sobre o “informante”, ainda que se pretenda se posicionar da forma mais neutra possível21. 
Desta forma, em uma relação de “informante e pesquisador” se cria um campo ilusório de 
interação, onde não há um diálogo efetivo. Portanto, há uma necessidade de transformar o 
informante em interlocutor criando uma nova modalidade de relacionamento, para se construir 
uma relação de fato dialógica.22  

Pressupondo complexidades para além de apenas permear e coletar amostras para o 
entendimento do espaço, a abordagem constituiu-se em estabelecer relações com o mesmo e 
com as pessoas que o constituem. Dessa forma, se fez necessário a incorporação de fato no 
território, ou seja, realizar uma imersão no campo de estudo (Vila Lions), assumindo um papel 
de moradora para experienciá-lo genuinamente, o que proporcionou diferentes perspectivas 
sobre as experiências cotidianas. 

O processo de imersão no bairro foi facilitado pelo líder local, que possibilitou a participação nas 
ações promovidas pelos moradores, como mutirões, reuniões de planejamento para melhoria 
do bairro, eventos, encontros, etc. Dessa forma, foi possível uma aproximação com alguns dos 
importantes sujeitos que participam ativamente da organização do território, e compreender, 
assim, as complexidades que carregam os diferentes atores sociais. A primeira aproximação se 
deu com o próprio sujeito que assume essa figura de líder, uma vez que, buscando melhorias 
para o local, vai de encontro à parcerias com instituições e agentes que possibilitam algum tipo 
de troca nesse sentido. 

A partir disso, foi possível entender alguns processos de remanejamento que levaram à 
população a dar início na ocupação do local, relatado por alguns moradores da geração das 
primeiras ocupações. Pôde-se perceber que a ocupação da Vila está intimamente ligada a 
processos de remanejamentos da população, e que existem de fato ligações afetivas dos 
moradores do local com toda a região próxima. Outra aproximação que possibilitou o 
entendimento no âmbito das relações sociais se deu a partir de vivências com as crianças 
moradoras do bairro, que participam ativamente de algumas ações, e ocupam diversos espaços, 
e com algumas mulheres também moradoras, que tomam frente de ações e se articulam na 
manutenção de tradições e práticas culturais. 

Percebe-se que as histórias e memórias estão intimamente ligadas à ocupação do território, 
tanto quanto às condições socioculturais, e refletem nos saberes e modos de fazer utilizados no 
presente. Desta forma, para esta investigação, que ainda está em processo de construção, 
busca-se organizar os fragmentos de vivências e experiências cotidianas enquanto imersa no 
objeto de estudo, e pensar em possibilidades de passado e futuro considerando vozes e escutas 
que são desconsideradas, para re-apresentar as existências invisibilizadas.   

EXPERIÊNCIA COLETIVA PELA CULTURA DE RUA DE GOIÂNIA 

Diante das inúmeras possibilidades para se buscar a leitura da cidade e das relações construídas 
no espaço urbano, compreende-se que regiões periféricas em processo de transformações 
socioespaciais, necessitam mais que ferramentas acadêmicas, ou teorias rebuscadas para serem 
compreendidas. Neste sentido, é preciso não apenas provocar a comunidade a fim de encontrar 
respostas, mas, principalmente, permitir sermos provocados pelas narrativas dessa 

 
21 Cf.:(OLIVEIRA, 1998, p.20. 
22 Cf.:(OLIVEIRA, 1998, p.20. 
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comunidade. 

Cada cidade, bairro, vila ou qualquer outro grupo específico de comunidade, possui uma 
identidade única, desabrochada ao longo dos anos de troca entre seus contribuintes, o que tem 
sido valorizado e enfatizado no trabalho de conclusão de curso “O jardim Guanabara - A 
presença da cultura marginal do contexto da gentrificação” iniciado no segundo semestre de 
2019 no curso de arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Goiás – Regional Goiás. 

Para tornar compreensível este trabalho, é importante salientarmos que, dentro do contexto de 
urbanização e apropriação de espaços públicos, Goiânia teve um rápido crescimento 
demográfico e econômico, e, ao longo destes processos, parte da população de baixa renda foi 
excluída à periferia da cidade, causando a segregação e insuficientes formas de acesso à 
infraestrutura. Ainda sobre essa periferia, o trabalho de conclusão de curso traz especificamente 
a região norte de Goiânia, recortando o bairro Jardim Guanabara com suas atividades culturais, 
reconhecendo principalmente a cultura marginal presente na formação da região. 

O Jardim Guanabara é um dos bairros de Goiânia que surgiram a partir de ocupações informais 
iniciadas nos anos 80 na região norte. O hip-hop representado pelo graffiti, pelo rap, pelo 
breakdance e pela figura do dj, estiveram presentes na formação da identidade da região, como 
se faz presente até os dias atuais, mas com certa fragilidade em relação às transformações 
recorrentes na região, que têm priorizado uma nova camada social, o que nos faz refletir sobre 
os processos de resistência da cultura marginal nesse processo. 

Com a crescente urbanização e ramificação do bairro – Jardim Guanabara I, II, III e IV e 
Residencial Guanabara –, novos grupos foram surgindo, principalmente, após a pavimentação 
de algumas das principais avenidas, como skatistas, grafiteiros e MCs, além das chamadas 
gangues territoriais e grupos de torcidas organizadas. 

Por mais que, comumente, observamos a sociedade se construir e se fortalecer de forma 
unificada, percebemos que, na verdade, as transformações ocasionadas cumprem uma função 
contrária, ou seja, transformações subordinadas ao sistema capitalista, que ao mesmo tempo 
que produz um bairro como o Jardim Guanabara a partir de “escórias sociais” também o 
enaltece com uma cultura externa. 

A sociedade não é, como os sociólogos pensaram muitas vezes, um 
todo unificado e bem delimitado, uma totalidade, produzindo-se 
através de mudanças evolucionárias a partir de si mesma, como o 
desenvolvimento de uma flor a partir de seu bulbo. Ela está 
constantemente sendo “descentrada” ou deslocada por forças fora de 
si mesma.23  

Ao mesmo passo em que o capitalismo consegue silenciar, ou construir outros sentidos a partir 
das falas das minorias, também deixa escapar, em momentos oportunos, a possibilidade da 
minoria assumir espaços de visibilidade. Isto se dá pois hoje em dia o discurso da diversidade e 
minorias tem se tornado cada vez mais contundente, já que, quanto maior o número de 
incluídos, maior será o número de consumidores. Neste momento, proporcionado pelo 
capitalismo, onde dar voz à diversidade e à minoria faz parte de estratégias econômicas, não 
descarta-se a sobreposição cultural, que proporciona mais riquezas aos ricos e mais pobreza aos 

 
23 Cf.: HALL, 2005, p. 17. 
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pobres. 

Quanto a essa sobreposição cultural José Carlos Souza Silva ou Ndee Naldinho como é conhecido 
na cultura hip hop, que é um dos primeiros nomes do rap brasileiro, gravou em 1988 sua 
primeira participação no cenário da cultura marginal com o disco “O Som das Ruas”, em uma de 
suas músicas “O povo da periferia” podemos perceber uma outra compreensão da sobreposição 
cultura, do enriquecimento de uma em detrimento de outra. 

... Olhando pro meu povo vejo a tristeza, estampada em cada rosto que 
perdeu a beleza. A vida é embaçada pra quem ta no veneno. Uma mãe vendo 
os seus filhos com fome sofrendo. Os mais ricos do mundo só fazem 
investimentos. Diversão pra boyzinho, pra coisa ruim e armamento. Quanto 
ao meu povo investimento é zero. Dia a dia não é fácil dia a dia não é belo. 
Vários moleques na rua sem endereço drogado. Mendigo gente sofredora 
também largado. Se arrastando e com vontade de viver. Muita gente dá de 
frente, finge que não vê. De que adianta vida boa e ter tudo da hora. Se o meu 
povo tá no veneno, ah meu deus e agora. Eu peço ao senhor que de paz e 
alegria. Cuida de noiz. O povo da periferia…24 

Ainda sobre esses mecanismos, a informação é hoje um dos maiores agentes de construção de 
valores, onde o mesmo objeto pode ser supervalorizado ou totalmente desprezado, mudando 
apenas detalhes no corpo da mesma. Voltando para questões urbanas, uma cidade, um bairro 
ou uma rua é atravessada por interesses capitalistas, o que, frequentemente, faz com que se 
torne alvo de especulação. Vista como técnicas da informação, Santos compreende que elas 

(...) são apropriadas por alguns Estados e por algumas empresas, 
aprofundando assim os processos de criação de desigualdades. É desse modo 
que a periferia do sistema capitalista acaba se tornando ainda mais periférica, 
seja porque não dispõe totalmente dos novos meios de produção, seja 
porque escapa a possibilidade de controle.25 

Intencionalmente, o capitalismo consegue impulsionar qualquer território, categorizando-o em: 
como, quando e quanto do espaço será visto, atribuindo valores existentes ou não no mesmo, 
para que, de alguma forma, algo como este seja rentável. Milton Santos afirma que a 
seletividade espacial por parte de empresas e do capital se dá pela densidade de informação e 
conhecimento do território, dando vantagem ao mais carregado destes, então “competem 
vantajosamente com as que deles não dispõe”.26 

O Jardim Guanabara que até meados dos anos 2000, era conhecido na região norte de Goiânia 
como uma das periferias mais perigosas da cidade, até ser reconhecida, na lógica de expansão 
urbana regida sobretudo pelo capital imobiliário, como um bairro de investimentos, pois vai se 
tornando um bairro de serviços e rota para os condôminos do Aldeia do Vale, além de se tornar 
uma centralidade para bairros que foram surgindo em sua volta. 

O Jardim Guanabara vai tornando-se um produto cada vez mais atrativo e sendo também um 
gerador de produtos para outros bairros, com isso, pôde-se perceber que o bairro começa a 
revelar pontos de sobreposição cultural, espaços criados para atender uma classe média de 

 
24 NdeeNaldinho - O povo da Periferia – 2002. 
25 Cf.: SANTOS, 2015, p. 39. 
26 Cf.: SANTOS, 2006, p. 163. 
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existência muito tímida no bairro. Um dos exemplos são as construções dos condomínios 
fechados que impactam não só o Jardim Guanabara mas em todos os bairros que 
circunvizinham. 

E na busca de entender onde e como a cultura de rua, representada nesta pesquisa pelo rap, 
pelo graffiti e, em alguns momentos, pela prática do skate, está presente ou como ela tem 
resistido às transformações, deu-se início a uma tarefa impossível de ser realizada sozinho, ou 
apenas com referenciais teóricos. Referimo-nos a um trabalho coletivo, uma construção 
cartográfica, onde através de um resgate da memória alinhada às percepções das 
transformações urbanas atuais na região, pudéssemos compreender mais sobre as cidades. 

Outra atividade realizada de forma colaborativa foi o formulário realizado por meio do Google 
Form, onde os membros dos grupos citados no parágrafo anterior contribuíram não apenas com 
suas respostas, mas também ajudaram a ampliar o alcance da pesquisa, compartilhando entre 
amigos e familiares. Esse formulário despertou novas possibilidades de construir uma 
cartografia, vale ressaltar as vantagens que a ferramenta oferece, como a possibilidade de gerar 
planilhas com os resultados e gráficos instantâneos. 

CONSIDERAÇÕES: UM CAMPO AMPLIADO DA LEITURA DO URBANISMO 

Em meio a atual explosão que acontece no campo da arquitetura e urbanismo, no que diz 
respeito a metodologias de apreensão e compreensão dos territórios urbanos, o ensino de 
arquitetura e urbanismo vem sofrendo importantes impactos. Quando observamos as 
características dos trabalhos apresentados brevemente nestas linhas, destacamos a formação 
do campo disciplinar do urbanismo por meio de articulações entre indivíduos e sujeitos. 

Nesse sentido, a relevância destas reflexões sobre as pesquisas aqui apresentadas para o campo 
da arquitetura e urbanismo parte da necessidade em se compreender o caráter coletivo e 
político de movimentos urbanos na leitura urbana, em particular, nas formas de compreender 
o cotidiano a partir daqueles que usam, apropriam-se e produzem espaços e, de certa forma, 
afrontam determinações de formas de uso e tipificações de usuários. 

Isto nos coloca numa posição de investigadores do campo urbano, num intercâmbio entre 
autores importantes para a disciplina e um corpo teórico multidisciplinar atualizado aos 
problemas de se viver coletivamente nos espaços urbanos, numa proposta de transbordamento 
do campo, inclinando-nos a fazer mão de diferentes saberes e disciplinas, e, sobretudo, as 
culturas e práticas cotidianas. 

Dessa maneira, esta reflexão teve como objetivo apresentar a relação completamente 
imbricada entre a leitura urbana e a vida por ela mesma, enquanto vivenciar e experimentar 
espaços, saberes, conhecimentos, corpos, lugares. Para isso, foi apresentado, sucintamente, o 
contexto dos objetos e temas de estudo dos trabalhos de conclusão de curso, bem como a visão 
da orientação. Somado a isso, encampamos a discussão de narrações que produzem outras 
conexões nos espaços da cidade, no contexto da vida contemporânea, compreendida pela 
necessidade de estudo de noções e conceitos basilares para essas pesquisas, previamente 
apresentados. 
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RESUMO  

Este trabalho pretende levantar questionamentos sobre como práticas artísticas trazem à tona 
discussões a respeito das canalizações dos recursos hídricos em São Paulo/SP, prática comum 
no processo de crescimento das cidades no século XX, que impactaram de forma agressiva o 
espaço urbano e desprezaram outras possibilidades de uso. Para isso, busca-se tencionar a 
relação entre os rios e a cidade, analisando duas obras que discutem esse problema em 
diferentes suportes (intervenção urbana e cinema), traçando um paralelo em como cada uma 
trata do assunto e suas convergências. Ao privilegiar o uso dos automóveis nas cidades, essas 
canalizações geraram impactos que contribuíram para a negação da relação entre cidadãos e 
recursos naturais no espaço urbano. Assim, esse tema será resgatado ao analisar a ação urbana 
Remotupy (2016) do coletivo carioca de arte Opavivará! e o documentário Entre Rios (2009) 
dirigido por Caio Silva Ferraz, ressaltando as potencialidades que cada suporte artístico 
possibilita ao discutir os impactos ambientais e sociais de forma poética. 

 

INTRODUÇÃO 

Fundada em 1554, a cidade de São Paulo tem sua história atrelada aos cursos hídricos desde o 
princípio da povoação no território onde hoje se constitui.  Era comum que os núcleos urbanos 
formados, durante o período em que o território brasileiro era colônia de Reino de Portugal, se 
localizassem às margens dos cursos hídricos, nesse sentido “a presença da rica malha hídrica da 
região teve papel determinante na escolha do sítio de nascimento de São Paulo” (FIGUEIREDO, 
2009, p. 10). O marco inicial da povoação na região se deu com a construção de um colégio 
jesuíta, empreendida por doze padres da ordem católica Companhia de Jesus. Localizado no alto 
de uma colina, entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú, o colégio jesuíta foi o ponto de partida 
para o desenvolvimento da região que avançou sob o território até dominar totalmente os 
mesmos (GOUVEA, 2016). Atualmente São Paulo é a cidade brasileira de maior destaque, possui 
a maior economia nacional e figura entre as cidades com maiores populosas do mundo com seus 
mais de doze milhões de habitantes. 

Entretanto, São Paulo se manteve por muito tempo como um dos núcleos urbanos mais pobres 
da colônia, devido principalmente à sua localização mais isolada em comparação a outras 
localidades da colônia. A situação só se alterou com a descoberta de ouro na região de Minas 
Gerais, que na época fazia parte do território da Capitania de São Paulo. A mineração de ouro 
deu à capital paulistana grande destaque, que permaneceu mesmo após o esgotamento das 
jazidas a partir do XVIII. A partir desse ponto se buscou alternativas econômicas na capitania e, 
assim, a produção rural começou a receber mais incentivo e investimentos para seu 
desenvolvimento. Inicialmente a cultura dominante no território foi a de cana-de-açúcar e, com 
o passar do tempo, a produção de café começou a ganhar espaço e fomentar o crescimento da 
capital paulista. 

“Em meados do século XIX, em decorrência da expansão da economia 
cafeeira, a cidade de São Paulo passa a assumir maior importância na 
economia do país e a área urbanizada começa a se expandir. [...] Um marco 
fundamental para o início desse processo de desenvolvimento e destaque da 
cidade de São Paulo, tanto no cenário econômico quanto político do país, foi 
a construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí – a São Paulo Railway, em 
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1867, que teve como eixo condutor o vale do rio Tamanduateí.” (GOUVEIA, 
2016, p. 10) 

Durante o século XIX a cidade de São Paulo já despontava com uma das cidades mais prósperas 
do país, atraindo investimentos públicos e privados e, consequentemente pessoas de outras 
regiões do Estado e do país. Um importante influenciador do aumento populacional da cidade 
de São Paulo foi “provocado pelos fluxos migratórios advindos da área rural e pelos 
deslocamentos infra-urbanos, [que] exerceu significativa pressão sobre as áreas urbanas, em 
especial as metrópoles.” (GORSKI, 2008, p. 47). Além dos fluxos internos ao país, houve também 
um intenso fluxo de imigrantes, vindos de diferentes países, que em busca de trabalho 
impulsionaram o crescimento e consequentemente “com que se configurasse uma intensa 
especulação fundiária na cidade” (GOUVÊA, 2016, p. 130).  

O processo de urbanização foi intensificado com o advento do automóvel e, um marco 
importante dessas grandes transformações nos recursos hídricos urbanos foi a retificação do rio 
Pinheiros em 1928, que encurtou o seu fluxo ao eliminar as suas curvas originais. Tornando a 
antiga várzea do rio em um terreno possível para alimentar a demanda que se criou por terra 
urbana e, também, para servir a implantação de uma via expressa de automóveis, fato que 
distanciou ainda mais a relação das pessoas com o rio.  

Dentre as inúmeras intervenções urbanas nos cursos hídricos, a canalização é uma das mais 
impactantes para a cidade. A aplicação desse tipo de infraestrutura se consiste em enclausurar 
um curso hídrico em um caixa de concreto, formando um canal a céu aberto ou, na pior situação, 
subterrâneo. De acordo com GOUVEIA (2016) foi neste contexto de crescimento econômico e 
especulação que um afluente do rio Anhangabaú, o córrego Itororó, passou a correr sob a atual 
avenida 23 de maio após uma grande obra em 1937 (Figura 1). Apesar dos muitos benefícios 
que são anunciados com essas obras, o que se pode concluir é que a canalização é apenas uma 
forma de atender a interesses financeiros. Com o argumento de que esse tipo de obra seria uma 
solução para problemas urbanos de uma maneira rápida, ignorando as consequências a longo 
prazo que afetam o meio ambiente e a vida dos habitantes.  

Assim, foram empreendidas diversas obras públicas que alteraram a topografia natural das 
margens dos rios e possibilitaram um outro uso para as áreas que antes serviam de várzea de 
inundação dos rios. Segundo GOUVEA (2016) morros que compunham a paisagem urbana da 
cidade foram suprimidos e suas terras foram utilizados nesse processo de transformação do 
ambiente natural. Uma parte importante das vias terrestres e de loteamentos urbanos desse 
período do início do século XX foram construídos devido a esse intenso processo urbanização 
que avançava em direção aos córregos e rios que atravessavam as grandes cidades. Sobre esses 
processos, Ferrarezi e Francisco afirmam que: 

“Os rios e córregos, durante a urbanização das cidades, foram vistos como 
barreiras geográficas a serem superadas, portanto, como obstáculos para o 
desenvolvimento urbano. Raramente, foram considerados como elementos 
paisagísticos incorporados ao desenho da cidade. Tiveram um papel mais 
utilitário, ou como receptáculo do que a sociedade descarta ou com a 
implantação de grandes avenidas e loteamentos. Nesse caso, os cursos 
d´água foram tratados como fundo de lote, lugar para onde não se volta o 
olhar.” (FERRAREZI; FRANCISCO, 2014, p. 2) 
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Figura 1: Frames de Entre Rios. 

Fonte: Disponível em: <https://vimeo.com/14770270>, 2010. 

Apesar dessas transformações de grandes proporções serem difíceis de passarem 
despercebidas, o decorrer das décadas fez com que a população esquecesse da importância 
desses elementos naturais possuem e, dos benefícios que a cidade ganha com a sua presença. 
Essas alterações urbanas, que geraram grandes impactos, foram realizadas em nome de uma 
política que privilegia o uso de veículos individuais e que despreza as diversas possibilidades de 
uso que esses recursos hídricos poderiam oferecer se tivessem sido conservado as áreas 
remanescentes dentro da malha urbana. 

Este trabalho, realizado durante pesquisa de estudos de caso de intervenções urbanas junto ao 
Coletivo de Ações Poéticas Urbanas que faz parte do projeto de pesquisa "Cidade e Dramaturgia 
Visual: processos e práticas artísticas e pedagógicas no espaço urbano" da Universidade Federal 
de Goiás, busca ver como essa problemática influenciou na criação de obras artísticas, fazendo 
uma reflexão sobre o filme o filme Entre Rios de Caio Silva Ferraz, Luana de Abreu e Joana 
Scarpelini e ação Remotupy do coletivo carioca de arte Opavivará!, e que discutem esse assunto 
na cidade de São Paulo. 

 

A REFLEXÃO SOBRE A CANALIZAÇÃO DE RIOS ATRAVÉS DE OBRAS ARTÍSTICAS 

Entre Rios 

O filme Entre Rios, gravado em 2009, inicia-se contando a história da cidade de São Paulo e sua 
relação direta com os rios que a cercavam. A fundação da cidade teria acontecido entre os rios 
Tamanduateí e o Anhangabaú, atualmente ambos se encontram degradados, poluídos e com 
trechos canalizadas. À medida que a cidade foi se desenvolvendo e a população crescendo, os 
rios que antes eram fundamentais para a cidade, tornaram-se empecilhos para a expansão 
urbana e o aumento da população no início do século XX. Outro problema mostrado é o processo 
de poluição e contaminação dos rios que, ao receber os dejetos de esgoto tornaram-se cada vez 
mais sem vida (Figura 2). 
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Figura 2: Frame de Entre Rios. 

Fonte: Disponível em: <https://vimeo.com/14770270>, 2010. 

A especulação imobiliária, "uma forma pela qual os proprietários de terra recebem uma renda 
transferida dos outros setores produtivos da economia, especialmente através de investimentos 
públicos na infraestrutura e serviços urbanos" (FILHO, 2001, p. 48),  influenciou na decisão de 
se canalizar os cursos hídricos paulistanos, a fim de liberar porções de terras para a construção 
civil e valorizar áreas próximas às várzeas. Mas, de acordo com os argumentos tragos pelo filme, 
o principal contribuinte para o atual estado dos rios foi a escolha em privilegiar a indústria 
automobilística, focada no transporte individual. O papel atribuído ao carro como representante 
da modernidade no século XX, símbolo de progresso e status social, fez com que se tornasse 
objeto de desejo de parte da população. A política passou a ser feita então, valendo-se dessa 
lógica rodoviarista de crescimento e, assim, foram elaborados grandes planos de avenidas, 
autoestradas e marginais. Grande parte da construção de novas pistas de rolagem aconteceu 
sobre os fundos vales que, até então, eram os lugares possível para o avanço dessa expansão.  

O resultado da agressiva alteração nos cursos hídricos foi a alteração do meio ambiente e, 
principalmente, das dinâmicas das cheias e vazantes. Por percorrerem áreas de planícies, os rios 
da cidade de São Paulo têm a característica de possuírem o regime de cheias e vazantes. E é esse 
fenômeno que conforma as áreas de várzea inundação dos rios, local que acomoda o volume 
excedente de água no período mais chuvoso do ano. Atualmente esse volume maior de água 
acaba enchendo os canais e transbordando, chegando afetar até áreas mais distantes das 
margens dos rios através das bocas de lobo da rede de águas pluviais. O transtorno que isso gera 
na cidade é enorme e periódico, resultando em grandes congestionamentos e em casas e 
comércios invadidos pelos alagamentos. Além disso, grande parte dos dejetos de resíduos são 
jogados nos rios, o que acaba piorando ainda mais a situação. 

“Os rios em ambientes urbanos brasileiros, via de regra, apresentam 
condições de pouca salubridade em função do despejo de resíduos sólidos e, 
principalmente, dos líquidos. Recorrentemente causam problemas de 
inundações, por causa dos impactos da urbanização ao ciclo hidrológico e à 
drenagem urbana. Combinados, esses fatores acarretam em focos de 
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inúmeros problemas, muitos deles relacionados à saúde pública, gerando na 
população uma visão dos cursos d’água como fonte de problemas.” 
(MEDEIROS, I. H.; MAGALHÃES, JÚNIOR, A. P. M., 2009, p. 02) 

Entrevistada durante o filme, a professora e geógrafa Odete Seabra afirma que as enchentes nas 
cidades são uma invenção de nossa sociedade, são produtos do processo de urbanização e de 
poluição dos cursos hídricos. E esse estado de degradação profunda colabora com o 
distanciamento e com o sentimento de repulsa da sociedade em relação aos córregos e rios que 
cortam grande parte da cidade e que, muitas vezes só é notado devido ao odor que exala do seu 
leito. Relembrar e refletir sobre as transformações empreendidas na cidade é fundamental para 
que soluções para esses problemas possam ser discutidas e futuramente aplicadas. 

Entre Rios está disponibilizado nas plataformas do Vimeo e do Youtube de forma gratuita. Essas 
formas de compartilhamento permitem que as reflexões propostas possam ser realizadas por 
qualquer pessoa com acesso à internet, propiciando uma "oportunidade educacional abrindo 
novos horizontes criativos e comunicacionais." (FRIGERI, 2011, p. 58). 

Remotupy 

Formado em 2005, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, o coletivo de arte Opavivará! desenvolve 
ações urbanas que discutem através da arte as formas de ocupação dos espaços que compõem 
as cidades. Essas ações coletivas, onde o público está imerso na obra, são oportunidades para 
que as pessoas desempenhem "o papel de intérpretes ativos, que elaborem sua própria 
tradução para apropriar-se da 'história' e fazer dela sua própria história" (RANCIÈRE, 2012, p. 
25). 

Remotupy (Figura 3) é uma ação urbana desenvolvida pelo coletivo no ano de 2016, tendo sido 
realizada mais de uma vez em diferentes ocasiões. Neste artigo, dado os materiais empíricos 
disponíveis para pesquisa, o foco será o desenvolvimento da mesma na cidade de São Paulo em 
2016, durante exposição no Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MUBE) e na exposição O 
que vem com a aurora na Galeria Casa Triângulo, quando foi apresentada pela primeira vez ao 
público. A premissa da ação é de se discutir os impactos que as canalizações dos recursos 
hídricos geraram para a cidade e para a população que foi privada desse contato. 
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Figura 3: Remotupy.  

Fonte: Disponível em: <http://opavivara.com.br/p/remotupy/remotupy>, 2016. 

O elemento principal da ação é um veículo automotor híbrido, formado por uma canoa de 
madeira vinda da cidade de Paraty/RJ, acoplada a um triciclo com motor elétrico e, dois remos 
de madeira com as extremidades emborrachadas. A ação propunha passeios nesse veículo 
passando sobre cursos hídricos paulistanos que, hoje correm a muitos metros da superfície, 
abaixo de diversas camadas de asfalto e concreto. As discussões sobre a obra e seu conceito 
aconteciam ao mesmo tempo em que a experiência acontecia, o que fazia com que o público se 
tornasse parte da obra durante o trajeto.  

Por se tratar de uma atividade que envolve uma participação mais direta com o público e, de 
certa forma lúdica, o Remotupy demonstra de modo didático a problemática levantada pelo 
grupo e faz com que até mesmo as crianças que interagem com a obra possam refletir sobre o 
assunto.  Essa relação proposta pela ação reforça a ideia de práticas artísticas contemporâneas 
onde “o fazer artístico se baseia na presença de um receptor correspondente, enquanto, 
consequentemente, a recepção da arte exige a acessibilidade ao objeto artístico, trazendo à 
discussão noções de distribuição e circulação" (VOLZ, 2019, p. 15) da arte dentro de seu sistema. 

Essa ação foi pensada enquanto uma experiência, e sendo uma obra de arte experienciada no 
corpo das pessoas que percorrem as ruas de São Paulo, é uma "troca ativa e alerta com o mundo; 
em seu auge, significa uma interpenetração completa entre o eu e o mundo dos objetos e 
acontecimentos” (DEWEY, 2010, p. 83). O contato com os cursos hídricos que atravessavam a 
superfície da metrópole e a sociedade foi perdida a décadas atrás e, a relação que se tem 
atualmente é muito diferente da relação que seus pais e avós possuíam. Antes utilizados como 
meio de locomoção, lazer, prática de esportes e até mesmo fruição da paisagem, os rios urbanos 
passaram a ocupar um local pouco privilegiado na sociedade atual.  
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Durante a temporada em que a ação Remotupy foi realizada no MUBE, a então vice-presidente 
do museu Flávia Veloso relatou em entrevista ao programa Bem da Terra da TV UOL1 que, houve 
uma série de comentários nostálgicos e saudosistas de um passado em que havia uma maior 
proximidade com um ambiente natural saudável. Comentários esses feitos por pessoas que 
conheciam os cursos hídricos antes das grandes intervenções empreendidas na cidade. Esse 
cenário narrado pelos visitantes do museu é quase inimaginável nos tempos atuais, onde grande 
parte dos córregos e rios urbanos se encontram canalizados, fluindo de forma subterrâneas e, 
com suas águas poluídas. Inclusive, boa parte deles nem mesmo tiveram seu trajeto preservado, 
dispondo de pouca ou nenhuma vegetação em suas margens. 

“Figuram no imaginário coletivo associados, predominantemente, aos 
mananciais [...] Hoje, porém, o sentimento geral a respeito do estado dos rios 
nas áreas urbanizadas parece repetir sempre a mesma cantilena saudosista e 
nostálgica – como já foram significativos, quantas lembranças de sua fase de 
balneabilidade, quando representavam fonte de riqueza para o 
desenvolvimento da sociedade e para a formação das paisagens, no processo 
de interação com o meio urbano.” (GORSKI, 2008, p. 25) 

Os passeios realizados a bordo do veículo foram muitas vezes guiados pelos próprios integrantes 
do coletivo, tornando a figura do autor mais próxima do público. Segundo o grupo, o veículo 
parado seria apenas uma escultura estática, a obra só se completa na experiência com o público 
que percorre a cidade a bordo do Remotupy. E, essa interação direta necessita ser desenvolvida 
em um espaço urbano onde já existiu um rio correndo na superfície, caso contrário o significado 
do artefato se esvai.  A obra efetiva-se na experiência do corpo onde "tudo é próprio, singular e 
privado, ao mesmo tempo em que é comum, coletivo e público" (BRITTO; SETENTA, 2017, p. 
233-234) que se desloca no espaço urbano, permitindo a promoção de novas leituras da cidade, 
até então desconhecida pelo público.  

Entender a experiência como parte integrante de uma obra é uma forma de pensar que na 
prática é que “descobrimos uma combinação do biológico e do cultural, do coletivo e do 
individual, do consciente e do inconsciente, do analítico e do emocional, do mental e do físico” 
(PALLASMAA, 2013. p. 486). Isso vem de encontro ao pensamento contemporâneo das artes 
onde "compreender a obra de arte em sua soberania absoluta, definindo-se a partir do que lhe 
é específico soaria cada vez mais insuficiente" (CESAR, 2014, p. 105). O que leva a conclusão de 
que, por si só, a canoa motorizada com seus remos emborrachados do coletivo Opavivará! não 
possuem valor enquanto objeto artístico, e sim na relação estabelecida entre as pessoas no 
trajeto desempenhado pela ação naquele contexto específico a qual ela foi proposta e realizada.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tanto a ação do coletivo Opavivará! quanto o filme Entre Rios refletem sobre como a canalização 
dos rios é uma atitude que beneficia o deslocamento via transporte individual, e serve também 
aos interesses financeiros do mercado imobiliário. Esse tipo de infraestrutura desconsidera as 
potencialidades positivas que os recursos hídricos poderiam proporcionar ao meio urbano, e 
contribuem para uma piora dos problemas que a cidade de São Paulo já enfrenta a várias 
décadas. Os percursos urbanos traçados pelo Remotupy e as reflexões a respeito do desejo 

 
1 Disponível em: <https://tvuol.uol.com.br/video/remotupy-novidade-do-mube-apresenta-importancia-dos-rios-de- 
sp-04020E193564D8816326>. Acesso em julho de 2020. 
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rodoviarista do poder público, mostrado em Entre Rios, faz com que o participante/espectador 
reflita sobre que tipo de cidade estamos construindo e como as futuras gerações serão 
impactadas com as atitudes que são tomadas hoje. 

Assim, obras artísticas como essas, que utilizam de problemáticas contemporâneas das grandes 
cidades como fios condutores dos processos de criação, são possibilidades que procuram, “em 
vez de pretender a passividade do espectador, reexaminar a sua atividade.” (RANCIÈRE, 2012, 
p. 76). Além disso, essas obras apresentadas neste trabalho confrontam o público com assuntos 
caros à vida das pessoas nos centros urbanos, mas que, acabam ficando fora do debate público 
ampliado devido ao afastamento em relação aos recursos hídricos urbanos devido ao estado 
atual em que se encontram. 
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RESUMO 

A presente comunicação tem como objetivo dar visibilidade aos saberes populares acerca das 
plantas medicinais e o protagonismo de seus sujeitos, expondo o trabalho desenvolvido pela 
Casa da Agricultura Familiar Dom Tomás Balduíno e da Pastoral da Saúde da Diocese de Goiás 
Regional Rio Vermelho, na cidade de Goiás, e suas resistências culturais diante das 
transformações sociais. A transmissão oral da memória é o método para compreender como se 
organizam os grupos, o que caracteriza um tipo de traço cultural da comunidade rural, sendo a 
oralidade um dos meios responsáveis pela passagem dos saberes e do aprendizado sobre a 
história local. Além da oralidade, a imersão na sede da Casa da Agricultura Familiar permite uma 
melhor apreensão dos elementos próprios da cultura dos sujeitos que habitam aquele lugar, 
com simbolismo e significados específicos, a partir da abordagem etnobotânica e referenciais 
teóricos: Dardel (2011), Lobato (2016) e Tuan (1974, 1983). A pesquisa busca evidenciar a 
importância do trabalho realizado por mulheres que desenvolvem, junto a Casa da Agricultura 
Familiar e a Pastoral da Saúde, ações em política social, cidadania e cultura. A Casa, através da 
Pastoral da Saúde, tem realizado palestras e oficinas sobre plantas medicinais e alimentação 
natural e de baixo custo. Assim, aliados proporcionam trocas de experiências dos saberes e 
fazeres das comunidades rurais, ampliando a compreensão acerca da saúde tornando as pessoas 
mais conscientes quanto ao uso de plantas medicinais, dando continuidade e preservando o 
saber. 

Palavras-chave: Cidade de Goiás; Etnobotânica; Gênero; Plantas medicinais; Rural.  

INTRODUÇÃO 

O uso de plantas medicinais é a forma mais antiga de medicina da Terra, datada com mais de 
6000 anos, valendo-se de tradições e crenças locais propondo a cura de forma integral, de 
maneira não agressiva. A fitoterapia, conhecimento acerca das plantas medicinais, é oriunda da 
sabedoria popular podendo ter finalidades profiláticas, curativas, paliativas ou com fins de 
diagnóstico (BRASIL, 2006). 

Comumente transmitido por meio da oralidade, esses saberes populares estão vulneráveis 
correndo risco de desaparecimento em decorrência do processo de globalização e do manejo 
inadequado das espécies. Nesse sentido, Viu, Viu & Campos (2010, p. 146) afirma que: 

[...] Pôde-se observar que o conhecimento sobre plantas medicinais vem 
sendo perdido ao longo das gerações, o que pode ser consequência da 
enorme influência da medicina moderna na medicina tradicional além da 
efetiva perda de biodiversidade regional resultante do manejo ambiental. 

Na cidade de Goiás, grupos como a Casa da Agricultura Familiar Dom Tomás Balduíno e a 
Pastoral da Saúde da Diocese de Goiás Regional Rio Vermelho desenvolvem trabalhos de 
conservação dos saberes acerca das plantas medicinais através de ações sociais e culturais, 
contribuindo para a conservação do Cerrado. 
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Figura 01: Sede da Casa da Agricultura Familiar Dom Tomás Balduíno localizada na Rua 25 de Julho, 82-106, Goiás - GO 

Fonte: Acervo do autor, 2019.  

Buscando compreender a relação de tais grupos com as plantas dentro de tradições e costumes, 
o trabalho tem como objetivo dar visibilidade aos saberes populares acerca das plantas 
medicinais e o protagonismo de seus sujeitos. Dessa forma, procurou-se expor o trabalho 
desenvolvido por mulheres que desempenham papel de resistência cultural. Além disso, a 
pesquisa compreende o papel da oralidade na transmissão do conhecimento, identificando 
saberes não acadêmicos e estabelecendo diálogos entre a academia e a comunidade, 
destacando seus atores sociais.  

A partir disso, e considerando da etnobotânica como o estudo das interrelações entre as 
comunidades tradicionais e plantas evidenciado pelos usos práticos do saber tradicional, 
realizou-se um período de imersão na sede da Casa da Agricultura Familiar Dom Tomás Balduíno 
(Figura 01) junto a Maria Luiza da Silva Oliveira e Vera Lúcia Antônia dos Santos Lobo, em 02 de 
dezembro de 2019. Vale considerar que as interlocutoras autorizaram o uso de imagem e 
entrevistas nesta pesquisa. 

O papel da Casa da Agricultura Familiar e da Pastoral da Saúde na tradição oral de preservar 
saberes. 

Historicamente, os grupos da Casa da Agricultura Familiar Dom Tomás Balduíno e a Pastoral da 
Saúde da Diocese de Goiás Regional Rio Vermelho são aliados das comunidades rurais na 
organização de trabalhadores na luta por direitos básicos como saúde e alimentação. Esses 
coletivos desenvolvem também, um trabalho de resgate do uso de plantas medicinais e plantio 
de hortas caseiras, buscando fortalecer o trabalho coletivo valorizando a ligação existencial com 
o Cerrado, como indica Dardel (2011, p. 31), “a geograficidade original: a Terra como lugar, base 
e meio de sua realização”.   

Nas comunidades1 rurais onde foram desenvolvidos trabalhos pela Casa e pela Pastoral, a 
oralidade é um dos meios responsáveis pela passagem de saberes e dos aprendizados sobre a 
história local e as diversas práticas tradicionais com plantas, caracterizando-se um traço de 

 
1 Atualmente a Casa e a Pastoral atendem 21 comunidades sendo elas: Buenolândia, São João do Monte Alegre, 
Estiva, Mata do Baú, Caiapó, Cristal, Uru, Bom Sucesso, Estrela, Colônia de Uvá, Ruá, Setor Aeroporto, Setor Rio 
Vermelho, Setor Santa Bárbara e Mossâmedes, e os Pré-assentamentos de Santa Marta, São João do Bugre, Mosquito, 
Dom Tomás, Paraíso e Padre Felipe Leddet.  
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resistência cultural. Há uma tentativa de supressão desses traços culturais por grupos 
hegemônicos que se dá a partir da seleção cultural, onde os grupos dominantes elegem o 
conhecimento que entendem como importante para a formação humana, imbricado em 
relações sociais, relações de trabalho e, principalmente, com o conhecimento científico que não 
está disponível para todos, como aponta Chagas (2007, p. 45). 

Dessa forma, ainda que inúmeras as possibilidades de uso de outras metodologias para 
pesquisar as ações desenvolvidas pela Casa da Agricultura Familiar e a Pastoral da Saúde, pelo 
vínculo estabelecido com a comunidade rural ao longo dos anos, a pesquisa busca na memória 
transmitida através da oralidade o suporte para compreender como estes grupos se organizam 
atualmente na manutenção dos saberes populares acerca do uso de plantas medicinais. Escutar  
esses grupos que desempenham papel de resistência cultural é dar visibilidade a essas 
narrativas, questionando a visão hegemônica sobre a produção de ciência. 

Além da oralidade, a imersão guiada pelas sujeitas Maria Luiza da Silva Oliveira e Vera Lúcia 
Antônia dos Santos Lobo, em seu local de trabalho na sede da Casa da Agricultura Familiar na 
cidade de Goiás, é responsável pela apreensão dos elementos próprios da cultura dos sujeitos 
que habitam aquele lugar com simbolismos e significados específicos. Nesse sentido, a cultura 
orienta o significado de diversos símbolos (Tuan, 1974, p. 26). 

Ao poder acompanhar a rotina dessas duas mulheres, a pesquisa assumiu um lugar de 
experienciação do universo cultural que constitui seu próprio objeto. As narrativas das sujeitas 
possibilitam compreender o que a sede da Casa da Agricultura Familiar representa para elas, 
que trabalham ali diariamente, e para a comunidade rural que expõe seus produtos à venda, 
sendo a experiência carregada de sentimentos e pensamentos. Tuan (1983, p. 10) indica sobre 
a experiência: 

A experiência tem uma conotação de passividade; a palavra sugere o que uma 
pessoa tem suportado ou sofrido [...] Assim, a experiência implica a 
capacidade de aprender a partir da própria vivência. Experienciar é aprender; 
significa atuar sobre o dado a criar a partir dele. O dado não pode ser 
conhecido em sua essência. O que pode ser conhecido é uma realidade que é 
constructo da experiência, uma criação de sentimento e pensamento.  

A memória transmitida através da oralidade é carregada de subjetividades, com sentimentos e 
pensamentos do narrador. Diante disso, Lobato (2016, p. 72) afirma que “por serem subjetivas, 
as lembranças produzem emoções e significados diferenciados em cada um dos espectadores 
do mesmo fato, que vão modificar a maneira de perceber suas experiências, afetos, trajetória 
de vida, etc”.  

Por meio da experiência do pesquisador é possível identificar elementos culturais de resistência 
presentes tanto no espaço da sede, quanto nas narrativas e memórias afetivas dos sujeitos 
pertencentes aos grupos. Com isso, os sentidos tornam-se fundamentais para percepção dos 
estímulos pelo pesquisador na experiência na Casa, sendo um espaço carregado de imagens, 
cheiros, texturas, sons e sabores próprios (Figura 02). Para Tuan (1974, p. 04) “a percepção é 
tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como a atividade proposital, na qual 
certos fenômenos são claramente registrados, enquanto outros retrocedem para a sombra ou 
são bloqueados.” 
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Figura 02: Sala onde ficam expostos objetos, itens e utensílios do rural 

Fonte: Acervo do autor, 2019. 

Lobato (2016, p. 72) afirma que “a oportunidade de socializar essas narrativas pode 
proporcionar a construção de um contexto significativo em que os narradores sejam 
valorizados”. Ao escrever sobre o trabalho desenvolvido por esses grupos estamos criando um 
novo tipo de memória, como indica Claval (2001, p. 05), “uma memória objetiva, material e que 
conserva discursos ou desenhos”, sendo a escrita um tipo de memória com a propriedade 
fundamental de ser cumulativa. Numa tentativa para que estas não caiam no esquecimento.  

A transmissão oral da memória como abordagem metodológica valoriza a palavra e a percepção 
dos sujeitos pertencentes aos grupos, compartilhando narrativas carregadas de afetividades. Os 
sujeitos transmitem uma memória coletiva a partir de uma percepção individual, sendo o grupo 
o suporte para a memória do indivíduo. Nesse sentido, a transmissão e a construção dessas 
tradições pelos grupos tornam suas narrativas e ações em mecanismos de preservação, sendo 
uma forma de resistência cultural ao corroborar para a preservação e a sobrevivência desses 
saberes.   

Mecanismos de preservação: sujeitos e ações. 

A Constituição de 1988 incorpora ao conceito de patrimônio, até então restrito apenas aos bens 
materiais, a compreensão de bens imateriais como “portadores de referência à identidade, à 
ação, e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 2016). 
Segundo o artigo nº 216, inclui-se, dentre outros bens, as formas de expressão, os modos de 
criar, fazer e viver como patrimônio cultural brasileiro. A partir dessa ampliação, houve alguns 
desdobramentos no âmbito dos instrumentos legais a respeito do entendimento de patrimônio 
nos anos seguintes, que levaram à elaboração e implantação do Programa Nacional do 
Patrimônio Imaterial (PNPI) em 2000 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN).  

O PNPI foi criado pelo Decreto nº 3551 para viabilizar “projetos de identificação, 
reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do Patrimônio Cultural 
Brasileiro” (IPHAN, 2014), usando da implementação política de inventário, registro e 
salvaguarda de bens culturais de natureza imaterial. Para assegurar ao bem imaterial o 
reconhecimento e valorização através da documentação e estimular, assim, sua preservação e 
continuidade, instituiu-se o “Registro dos Bens Culturais de Natureza Imaterial”, através do qual 
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é possível preservar  saberes, celebrações, formas de expressão e lugares. De acordo com o 
IPHAN (2014), o chamado “Livro de Registo dos Saberes”, foi criado para receber os registros de 
bens imateriais que reúnem conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das 
comunidades, relacionados à cultura, memória e identidade de grupos sociais.  

O reconhecimento dos saberes tradicionais como bem cultural imaterial possibilita, a partir de 
políticas de apoio e fomento, que práticas consideradas marginais pelo meio científico, como 
acontece no campo da medicina, sejam legitimadas e possam ser valorizadas e preservadas2. 
Impulsionando o debate acerca do conhecimento tradicional associado ao uso de plantas 
medicinais foi aprovada em 2006, por meio do Decreto nº 5.813, a Política Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos, tendo como uma de suas diretrizes relacionadas aos saberes 
“promover e reconhecer as práticas populares e tradicionais de uso de plantas medicinais e 
remédios caseiros” (BRASIL, 2006). 

Tais políticas públicas de meio ambiente e saúde, juntamente com as políticas de preservação 
patrimonial, permitem a legitimação das ações promovidas pela Casa da Agricultura Familiar 
Dom Tomás Balduíno e pela Pastoral da Saúde da Diocese de Goiás Regional Rio Vermelho, e 
reafirmam a importância desses sujeitos na preservação da memória e identidade, a partir da 
reprodução e transmissão do saber popular acerca da produção dos medicamentos naturais. 

A sede da Casa da Agricultura Familiar Dom Tomás Balduíno na cidade de Goiás está aberta 
desde novembro de 2004, desenvolvendo um trabalho de integrar as comunidades rurais e a 
cidade, contribuindo para amenizar o distanciamento social e atuando como um ponto de 
referência aos agricultores, assentados da Reforma Agrária e integrantes da Agricultura Familiar, 
que expõem e comercializam seus produtos.  

Criada como consequência do trabalho realizado nas comunidades atendidas pela Pastoral da 
Saúde e com o apoio de algumas instituições sociais3, onde 80% do valor dos produtos retornam 
para os produtores e 20% contribui para a manutenção e sobrevivência da Casa. Além do 
atendimento médio mensal de 260 pessoas, realizado pelas três mulheres que lá trabalham em 
período integral, a Casa atende solicitações de instituições de ensino e de outras Dioceses.  Essas 
demandas consistem em palestras e oficinas com foco em plantas medicinais e alimentação 
natural e de baixo custo, numa visão política e econômica que prioriza os aspectos sociais.  

Tais ações são realizadas através da Pastoral da Saúde da Diocese de Goiás Regional Rio 
Vermelho, que, por sua vez, foi pensada desde a chegada de Dom Tomás Balduíno4, por volta de 
1973-74, em decorrência de seus trabalhos envolvendo educação, saúde e trabalho e, 
posteriormente, fundada no ano de 1993. A Pastoral tem como objetivo a ação evangelizadora 

 
2 A reivindicação do reconhecimento dos saberes sobre usos terapêuticos das plantas medicinais no estado de Goiás 
como um patrimônio foi feita em 2006 pela Articulação Pacari, rede formada por organizações comunitárias que 
praticam medicina tradicional através do uso sustentável da biodiversidade do Cerrado, que atua politicamente como 
membro do Comitê Nacional de Plantas Medicinais, objetivando o reconhecimento e regulamentação da prática da 
medicina popular através do Registro do “Ofício de Raizeiras e Raizeiros no Cerrado (Farmacopeia Popular do 
Cerrado)” como bem cultural e imaterial do Brasil. 

3 A criação da Casa da Agricultura Familiar se deu com o apoio das quatro pastorais sociais: Casa do Imigrante, Direitos 
Humanos, Pastoral da Saúde e Comissão Pastoral da Terra; e com o suporte da associação italiana Modena Terceiro 
Mundo na concepção do espaço físico. 

4 Dom Tomás Balduíno (1922-2014) foi bispo emérito da Diocese de Goiás e teólogo católico brasileiro. Fundou a 
Comissão Pastoral da Terra e desempenhou papel importante em questões relacionadas à reforma agrária e a luta 
por direitos humanos em defesa dos direitos dos pobres, dos indígenas e das demais comunidades tradicionais.  
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e como compromisso promover, preservar, cuidar e celebrar a vida por meio de três dimensões: 
solidária, comunitária e político-institucional. 

Pautadas nessas dimensões, os sujeitos envolvidos realizam um trabalho de conscientização da 
população acerca da luta pela garantia de seus direitos por melhores condições de vida, e acesso 
a recursos fundamentais para que isto ocorra: terra, água, trabalho, moradia, alimentação de 
qualidade, entre outros. Para tanto, promovem ações educativas e preventivas, e criam grupos 
comunitários que atuam nos espaços onde residem a população atendida, geralmente em áreas 
periféricas do município. Nesse contexto, a Casa da Agricultura Familiar e a Pastoral da Saúde 
desenvolvem trabalhos a partir dos saberes populares acerca das plantas medicinais, 
representando uma resistência cultural diante das transformações sociais, com o protagonismo 
de seus sujeitos e suas relações com a ruralidade.  

Entende-se ruralidade como o vínculo estabelecido entre a comunidade e o 
espaço rural. Para se identificar e interpretar a presença de ruralidades, a 
leitura desse espaço a partir do lugar torna-se importante instrumento 
analítico, pois as ruralidades se manifestam no modo de vida dos sujeitos, das 
práticas sociais, culturais e cotidianas, materializando-se nesses locais e 
dando uma configuração diferenciada ao espaço.  Por meio desta relação dá-
se a construção de um sentido social. (SILVA, 2019, p. 03) 

Destaca-se aqui a importância das sujeitas (Figura 03) responsáveis pela manipulação e 
produção dos remédios e atendimento ao público, trabalho desenvolvido na Casa pela equipe 
formada por Maria Luiza da Silva Oliveira, coordenadora há 25 anos, Vera Lúcia Antônia dos 
Santos Lobo e Gislene Ribeiro Caldas Ferreira que trabalham no local há 10 e 12 anos, 
respectivamente. Nesse aspecto são retratadas também a individualidade, as ruralidades, as 
afeições e o entendimento de pertencimento que cada uma possui com o Cerrado. Fica 
evidente, assim, a riqueza de memórias, costumes e tradições que a comunidade rural possui, 
caracterizando patrimônio material e imaterial. 
 

 

Figura 03: Vera Lúcia Antônia dos Santos Lobo, a esquerda e Maria Luiza da Silva Oliveira a direita. 
Fonte: Acervo do autor, 2019. 

A Casa atualmente comercializa aproximadamente 52 remédios (Figura 04 à esquerda) entre 
garrafadas, compostos, óleos, sabonetes, pomadas, soluções, tinturas, xaropes, entre outros. 
Além dos remédios são comercializados também pães, mel, doces e artesanatos como tapetes 
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e crochês. Os produtos naturais produzidos por elas representam a sobrevivência da Casa no 
âmbito financeiro e econômico e a resistência cultural pela relação de identidade e 
ancestralidade estabelecida pelo saber popular. 

 
Figura 04: À esquerda, farmácia onde ficam  expostos  alguns dos medicamentos naturais produzidos e 

comercializados na Casa. À direita, horta medicinal cultivada no quintal da Casa. 
Fonte: Acervo do autor, 2019. 

As receitas dos produtos têm sua origem no saber popular das comunidades rurais e também 
em visitas ao Cerrado com objetivo de conhecer e preservar a flora, desse modo, são realizadas 
a identificação e a discussão acerca das indicações e formas de uso, além do planejamento de 
sua reprodução em fundos de quintais e hortas comunitárias. Observada expressiva diversidade 
de espécies utilizadas com diferentes tipos de usos como: alimentação, bebida, medicinal, 
artesanatos e utensílios domésticos.  

O fomento de saúde por meio do incentivo da plantação de farmácias vivas nos quintais (Figura 
04 à direita) para o consumo de produtos naturais livres de agrotóxicos e adubos químicos 
valoriza seus atores sociais em aspectos econômicos, político-social e ecológico, destacando a 
importância do pequeno. Introduziu-se assim, o trabalho com plantas medicinais na Diocese 
como uma maneira de facilitar o acesso à saúde através de espécies encontradas no Cerrado, o 
baixo custo das plantas viabiliza o projeto como uma maneira de trabalhar nas comunidades o 
saber popular para libertar as pessoas da dependência dos fármacos que muitas vezes, 
encarecem o tratamento de doenças. 

Nesse sentido, através da organização de trabalhadores, foi escrita a cartilha (Figura 05 à 
esquerda) “Nossas plantas, nossa saúde”, publicada em 1998. Com uma equipe formada por 
agentes de saúde, médicos, botânicos, pesquisadores e pessoas com conhecimento sobre as 
ervas, o desenvolvimento dessa ação contou com o apoio e colaboração da Diocese de Goiás, 
da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, de equipes médicas de hospitais, além da 
Prefeitura da Cidade de Goiás e da Secretaria Nacional de Ação Social.  
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A linguagem empregada na cartilha é de fácil compreensão, com organização e disposição de 
imagens para conduzir o leitor ao conteúdo. Percebe-se o uso da linguagem não-verbal na 
representação de ações, gestos e expressões corporais, dando suporte ao conteúdo textual e a 
variedade de informações, como indicações, efeitos, benefícios e possibilidades de usos (Figura 
05 à direita). O tipo da escrita e a utilização de desenhos e imagens para ilustrar o conteúdo é 
algo recorrente em livros e cartilhas do gênero. 

Se bem que os homens da ciência também possam tirar proveito dêste livro, 
o mesmo não foi escrito para os homens de ciência, mas, sim, para o povo em 
geral. Não empregamos, por isso, uma pomposa linguagem científica, que 
sòmente serviria para embasbacar os iletrados. Empregamos uma linguagem 
tão fácil que qualquer pessoa, douta ou indouta, pode entender as 
explicações dadas. (Balbachas, 1959, p. 05) 

Fazendo uso dessa linguagem, a cartilha “Nossas plantas, nossa saúde” torna-se um instrumento 
educacional de fácil entendimento que aproxima os leitores da memória e do saber popular, 
efetivando seu objetivo de aproximar a população da saúde de forma acessível, além de trazer 
resolução imediata para a necessidade do tratamento de doenças. Distribuída gratuitamente 
pela Casa da Agricultura Familiar, a cartilha atua como uma ferramenta para a população 
atendida levando a discussão sobre as circunstâncias que ocasionam diversos problemas de 
saúde, assim como combatê-los.  

 
Figura 05: À esquerda,  Cartilha “Nossas plantas, nossa saúde” publicada em 1998. À direita, conteúdo da cartilha “Nossas 

plantas, nossa saúde” com ilustrações das plantas e suas indicações de usos medicinais 
Fonte: Acervo do autor, 2019. 

Segundo as responsáveis, esse trabalho é direcionado para a população de baixa renda que não 
é contemplada com os atendimentos dos órgãos públicos e procuram a Casa na expectativa de 
um tratamento de baixo custo e atendimento humanizado, retornando para testemunhar a 
eficácia dos medicamentos naturais. Os resultados desses tratamentos, juntamente com o 
trabalho desenvolvido através da Pastoral da Saúde (Figura 06) na promoção de debates, 
discussões, troca de experiência dos saberes e fazeres das comunidades rurais, contribui na 
ampliação da compreensão acerca da saúde e torna as pessoas mais conscientes quanto ao uso 
de plantas no tratamento das doenças.   
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Saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social. Isso depende de 
fatores como: alimentação, terra, sistema de saúde, moradia, saneamento 
básico, leis (e cumprimento delas), costumes, educação, família, organização, 
comunicação, recreação, produção econômica etc. (QUEIROZ et al., 1998, p. 
04) 

 
Figura 06: Comunicação como estratégia de difusão das ações promovidas pela Pastoral.  

Fonte: Acervo do autor, 2019. 

Dessa forma, mulheres como Maria Luiza, Vera Lúcia e Gislene desenvolvem um importante 
papel na resistência cultural da ruralidade, dando continuidade e preservando o saber junto a 
Casa da Agricultura Familiar Dom Tomás Balduíno e a Pastoral da Saúde da Diocese de Goiás 
Regional Rio Vermelho, através de ações em política social, cidadania e cultura, além da 
produção e comercialização de produtos naturais. Essas ações de política social e cidadania 
representam a resistência cultural a partir dos espaços de trocas de saberes, dando visibilidade 
através da divulgação das práticas e tradições rurais. Além disso, o trabalho desenvolvido 
incentiva o contato com a terra, onde os grupos desenvolvem simultaneamente o sentido de 
pertencimento e as discussões de problemas e soluções são encontradas no coletivo.  

Essas mulheres desempenham papel de articuladoras (Figura 07 à esquerda) na difusão desse 
conhecimento tradicional e são responsáveis pela valorização das práticas das comunidades 
rurais onde desenvolvem rodas de conversa e trocas de experiências (Figura 07 à direita).  Essas 
trocas são fundamentais para a formação de uma rede de saberes onde quem ensina também 
aprende, valorizando outras sujeitas envolvidas na ação, com “significado forte e verdadeiro 
para aqueles que a usam. As plantas medicinais devolvem a possibilidade de uma relação 
pessoal e humana de cura.” (QUEIROZ et al., 1998, p. 04) 

Com a fitoterapia podemos nos aproximar das pessoas, dos grupos 
organizados, de movimentos populares, uma vez que trabalhamos com uma 
necessidade sentida na pele de cada pessoa: a saúde. Nós acreditamos que 
mais importante que o poder de cura das plantas medicinais é seu poder de 
valorização das pessoas que lidam com esse saber, de permitir que elas 

724



 

 

possam resgatar todo um conhecimento sobre as doenças e como tratá-las, a 
partir da visão popular. Isso vai motivá-las a, junto de sua comunidade, buscar 
meios para conseguir as transformações necessárias para melhoria das 
condições de vida, tão importantes para se ter saúde. (QUEIROZ et al., 1998, 
p. 04 e 05) 

Figura 07: À esquerda,  Maria Luiza na comunidade São João do Monte Alegre/GO promovendo roda de conversa entre 
mulheres sobre as plantas do Cerrado. À direita, mulher preparando ervas do Cerrado para produção de pomada caseira. 

Fonte: SILVA, L.H.A. (2019). 

Silva (2019, p. 06) destaca que no distrito de Buenolândia vinte mulheres se articulam no grupo 
da Pastoral da Saúde, reunindo-se em suas casas. A partir do entendimento  da saúde como 
direito constitucional, a forma de atuar em alteridade no cuidado com o outro e no cuidado com 
o Cerrado, as mulheres têm conseguido há vinte anos manter o grupo (voluntariamente), até 
hoje. Para Vasconcelos (2001 apud VIU, VIU & CAMPOS, 2010, p. 142): 

A predominância das mulheres pode ser justificada ao se considerar que ao 
longo da história, nas várias sociedades, tem sido designada às mulheres a 
responsabilidade com as tarefas domésticas e o cuidado das crianças. Elas são 
as principais responsáveis pelo tratamento caseiro das doenças mais simples 
através de plantas. 

Os grupos trabalham nas comunidades rurais com ações envolvendo o Cerrado e 
simultaneamente buscando a autonomia da mulher criando mecanismos para sua 
independência financeira. O apoio para as mulheres dessas comunidades foi o que impulsionou 
a criação da Casa da Agricultura Familiar Dom Tomás Balduíno em 2004, em uma situação de 
reivindicação por autonomia financeira onde os maridos vendiam e ficavam com o lucro dos 
produtos feitos por elas, assim, criou-se um espaço para as mesmas exporem seus produtos, 
conseguindo retorno financeiro. Nesse sentido, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR) foi responsável pela oferta de cursos que ajudaram essas mulheres das comunidades a 
aprenderem a produzir itens como artesanatos e doces e a comercializá-los.  

Diante dos resultados dessas articulações, as mulheres relatam preocupação com a preservação 
do trabalho, uma vez que o envolvimento das novas gerações na manutenção dos saberes das 
comunidades rurais atendidas pelos grupos da Casa e da Pastoral têm diminuído em decorrência 
dos processos de evasão populacional do campo nos últimos anos. A continuidade deste 
trabalho, para além da preservação da identidade cultural, está diretamente ligada à 
preservação do meio ambiente, uma vez que as sujeitas atuam nesse âmbito por meio de ações 
de preservação e educação ambiental. Através do trabalho realizado pelo grupo, há o incentivo 
de plantio de hortas caseiras e medicinais, cuidado do meio ambiente e do Cerrado, o que 
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impulsiona a relação de pertencimento com a natureza, valorizando a população cerratense e 
seus saberes, além de fortalecer o trabalho coletivo.  

O Cerrado é a fonte das plantas medicinais para o trabalho desenvolvido pela Casa, por grupos 
diversos, como os raizeiros. Dessa forma, as ameaças ao bioma como o desmatamento e 
queimadas criminosas ameaçam a diversidade da flora, fauna e o solo, prejudicando o trabalho 
realizado por essas pessoas.  A Casa também se envolve na luta pelo acesso à água potável e 
limpa e ao saneamento básico, recursos essenciais para o pleno gozo da vida e de todos os 
direitos humanos. Para tanto, conduzem discussões a respeito da preservação e proteção das 
nascentes, e se articulam com grupos como a Comissão Pastoral da Terra (CPT) para viabilizar 
ações5 que solucionem os problemas da falta de água, que atingem a população de baixa renda 
em algumas comunidades rurais atendidas pelos grupos da Casa e da Pastoral. 

Atualmente a Casa não recebe apoio financeiro de nenhuma instituição para a manutenção de 
seus custos com aluguel, água, energia, transporte e materiais didáticos, sendo a produção e 
comercialização de remédios naturais com plantas medicinais responsáveis por tal, e pela 
continuidade das ações desenvolvidas nas 21 comunidades rurais. As mulheres da Casa admitem 
a importância do reconhecimento do trabalho que realizam e nos desdobramentos que 
poderiam causar com a obtenção de apoio e fomento. Dessa forma, é visível a necessidade de 
ações de salvaguarda desses saberes e fazeres pelo Estado visando garantir a subsistência e a 
continuidade das práticas e ações. 

Considerações finais 

A pesquisa proporcionou debates acerca do papel da oralidade na transmissão de 
conhecimento, sendo uma forma de transmissão da memória de um povo, possibilitando 
rememorar o passado, como destaca Lobato (2016, p. 70) “é a partir do presente que se lembra 
do passado. O presente é a referência, pois não há como não ter vivido no intervalo entre o 
momento em que aconteceu o fato lembrado e o presente.”. A manutenção e conservação 
desses saberes deve ser um trabalho multidisciplinar compreendendo a complexidade da 
temática desenvolvendo mecanismos de conservação e preservação eficientes, sendo de suma 
importância delinear o perfil destes sujeitos envolvidos no trabalho de manutenção desses 
saberes. 

A caracterização do perfil das pessoas envolvidas com o conhecimento e uso 
de plantas medicinais na região pode servir como ponto de partida para novos 
estudos e pesquisas, além de fornecer diretrizes para a adoção de políticas de 
inclusão e de valorização do trabalho da mulher. (Viu, Viu & Campos, 2010, p. 
146)  

Desta forma, a pesquisa evidenciou a atuação das mulheres nas práticas relacionadas ao 
conhecimento e uso de plantas medicinais, apresentando a importância do trabalho realizado 
por sujeitas como Maria Luiza, Vera Lúcia e Gislene. Se justifica nas atividades por elas 
desenvolvidas junto a Casa da Agricultura Familiar Dom Tomás Balduíno e a Pastoral da Saúde 
da Diocese de Goiás Regional Rio Vermelho, dentro de uma perspectiva de políticas sociais, 
cidadania e cultura, que representam o resgate cultural do saber tradicional, contribuindo na 

 
5 Uma dessas ações, articulada juntamente com a Comissão Pastoral da Terra, resultou na construção de barreiras 
físicas para fechamento das nascentes como medida de preservação, evitando o pisoteamento pelo gado. Na 
comunidade de São João do Monte Alegre moradores se articulam no desenvolvimento de ações de preservação do 
Cerrado e das nascentes das águas. 
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transmissão e preservação desse saber. Ademais, se desdobram como ferramenta de resistência 
cultural e de articulação com a população em busca de melhores condições de vida. 

Além disso, a pesquisa compreendeu a necessidade de incentivar o estudo acerca do uso de 
fitoterápicos no Brasil para a identificação de potenciais medicinais em plantas nativas, tendo 
em vista a potência de seus resultados tanto individuais como sociais. É uma área de pesquisa 
que envolve pequenos produtores, profissionais de saúde, universidades, pesquisadores, 
assentamentos da reforma agrária, associações e comunidades em geral onde o trabalho de 
grupos educando acerca do tema e de seu uso fortalece o sentido de comunidade, construindo 
pontes culturais com as tradições medicinais de uso de espécies nativas. 
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Resumo: O artigo proposto se destina a apresentar reflexões iniciais e discutir resultados parciais 
do projeto de extensão intitulado "Samba, cidade e sociedade", atualmente em desenvolvimento 
na UFG - Regional Goiás. Assumindo o samba como meio de reflexão e de expressão popular e 
coletiva, o projeto propõe a interpretação e a discussão crítica de músicas que tragam à tona 
temas correlatos não apenas à Arquitetura e ao Urbanismo, mas também conceitos e questões 
sociais atinentes à realidade urbana brasileira em sentido amplo. Portanto, trata-se de um estudo, 
com base no samba, a partir do qual podemos ter um desenvolvimento de forma crítica e 
acessível de aspectos atinentes aos modos como as cidades são produzidas e vivenciadas e de 
como o seu cotidiano é marcado por segregações, exclusões, entre outras tantas manifestações 
de lutas de classes. Em torno disso, será abordada no artigo a maneira pela qual o samba favorece 
a criticidade de fatos atuais que podem ser reconhecidos nas letras propostas, ainda que se trate 
de composições realizadas em épocas distintas. Dessa forma, o artigo proposto discutirá, a partir 
do projeto de extensão em apreço, a contribuição da cultura popular e, em especial, do samba, 
para estudos e práticas voltadas à discussão de aspectos da realidade socioespacial das cidades 
brasileiras. Logo, articulando novas formas de conhecimento, o projeto oferece um espaço 
facilitador de conhecimento. Nesse contexto, objetiva-se reconhecer no samba meios propícios 
e francamente abertos ao debate sobre os modos pelos quais nossas cidades são habitadas e 
praticadas cotidianamente. 

 
Palavras chaves: Projeto de extensão, Arquitetura, samba, questão social.
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INTRODUÇÃO 
 

O projeto de extensão intitulado “Samba, cidade e sociedade”, proposto por professores da 
Universidade Federal de Goiás, UFG, tem como intuito metodológico investigar diversas músicas 
de samba, compostas em épocas distintas, para que possamos desenvolver reflexões críticas 
acerca de temas associados à realidade urbana brasileira a partir da análise das letras. 
Inicialmente, a proposta era de encontros presenciais onde aconteceria uma série de rodas de 
samba e, posteriormente, seria discutido o que foi tocado. 

 
Assim, com o objetivo de extrair das letras pensamentos que nos levem a refletir criticamente e 
que tragam à tona emoções e afetividades das mais diversas, dialoga-se sobre o que aquelas 
músicas têm para nos contar no que diz respeito ao que acontece nas cidades de hoje. Porém, 
com a pandemia da Covid-19 e as medidas de distanciamento social que inviabilizaram a 
realização presencial de grande parte das atividades que seriam efetuadas, optamos por dar 
prosseguimento ao projeto de extensão por meios digitais, o que trouxe novos desafios. 

 
Dessa forma, as dificuldades apareceram. No entanto, como trata-se de um projeto que está em 
sua fase inicial, tornou-se um trabalho muito promissor mesmo no novo formato adotado. A 
maioria dos membros do projeto toca um ou mais instrumentos, ainda que de forma amadora, 
o que dá vida às letras. Cada um dos membros participantes grava um vídeo tocando seu 
instrumento da música previamente acordada (figura 1). As dificuldades técnicas, musicais, de 
tempo e de montagem deixaram claro que aquilo seria muito difícil, mesmo sendo muito 
empolgante. Conseguimos gravar a música “Abrigo de vagabundos” (Adoniran Barbosa, 1958), 
sincronizando todos os instrumentos para que passássemos, então, a discutir a letra e dar início, 
de fato, às reflexões propostas pelo projeto. 

 

Figura 1: Foto dos participantes do projeto de extensão “Samba, cidade e sociedade” 

Fonte: Projeto “Samba, cidade e sociedade”, 2020
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Primeiramente pensamos em fazer as rodas de samba por conferência online, em plataformas 
por meio das quais pudéssemos discutir e ir adiante com o projeto, mesmo em estado de 
quarentena. Porém, fizemos alguns testes com aplicativos online de conferências e o maior 
motivo de optarmos por gravar instrumentos separados e fazer vídeos conjuntos com todos os 
participantes era o delay existente nessas plataformas online. Assim, a utilização de tais 
ferramentas inviabiliza a sincronização dos instrumentos, dificultando ainda mais a execução das 
músicas. 

 
Propomos então fazer a divulgação via internet, por um site e pela plataforma digital “Youtube”. 
Dessa forma, abrangeremos o conhecimento para além do âmbito dos participantes que estão 
no projeto, viabilizando o alcance das discussões não somente à comunidade da Cidade de Goiás, 
mas também outros locais fora do contexto da UFG e pessoas que não participam diretamente 
do projeto. 

 
De fato, dados os novos desafios mencionados, ainda não foi atingido o objetivo central do 
projeto, qual seja o de realizarmos encontros para tocarmos conjuntamente as músicas 
previamente selecionadas, e discutirmos e compartilharmos nossas reflexões com os membros 
que ali estão participando. Porém, está sendo trabalhado e discutido de forma remota todo o 
âmbito musical, estrutural, além de aspectos harmônicos e melódicos das letras ali tocadas e, 
por conseguinte, fatos históricos, sociais e culturais abordados nas canções. 

 
Logo, as atividades foram desenvolvidas até o momento por meios remotos para que 
pudéssemos executar as músicas propostas e discernir sobre o que foi exposto com o grupo 
participante. Assim, a metodologia alternativa proposta abrangeria diversas discussões, 
reflexões e críticas no âmbito da Arquitetura e Urbanismo e, de modo ainda mais amplo, das 
Ciências Sociais Aplicadas. 

 
Dessa forma, dentre os temas recorrentes nas canções por ora estudadas, destacam-se questões 
associadas as classes subalternas e os modos de reprodução da vida e, em especial, aspectos da 
habitação popular, do trabalho e dos locais da cidade cotidianamente vivenciados pelos mais 
pobres. Essas moradias refletidas e comentadas nas letras são, em geral, habitações populares, 
assunto estudado a fundo por Nabil Bonduki. De modo introdutório, pode-se afirmar que muitos 
dos temas abordados nas canções em estudo retratam diferentes aspectos do fenômeno da 
segregação socioespacial urbana, assunto que pode ser melhor aprofundado quando referencia- 
se ao pensamento de Flávio Villaça. 

 
Assim, o projeto tem um grande potencial que seria melhor aproveitado de forma presencial, 
pois abrangeria não só os participantes que integram o projeto, mas também os diversos alunos 
dos outros cursos. Por conseguinte, as ideias, reflexões e o projeto em si também seriam 
extraídos e levados para o âmbito da comunidade da cidade de Goiás, estendendo o alcance da 
universidade e, assim, tendo uma troca de conhecimento para com os indivíduos que não 
frequentam a UFG – Regional Goiás. Seguidamente, tais atividades viabilizariam uma troca de 
conhecimentos de dentro pra fora, e também de fora para dentro, extrapolando os limites do 
meio acadêmico. 

 
O projeto e o seu objetivo teriam uma grande contribuição para a comunidade local, e seria 
debatido sobre o que foi exposto na roda de samba um conhecimento com quem está 
participando,  se  fosse  um  indivíduo  discente,  docente  ou pessoas  que  não frequentam a 
universidade. Se fôssemos executar as canções em alguma praça no centro da cidade, ou
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qualquer outra área livre pública que tenha grande movimento de pessoas, por exemplo, 
possivelmente haveria uma grande participação da comunidade e, assim, uma troca de 
conhecimento e experiências ainda mais significativa, concluindo a intenção de compartilhar 
reflexões para além dos muros da universidade. 

 
Além de divulgar o samba e o conhecimento advindo do mesmo, é importante ressaltar que os 
alunos da universidade seriam beneficiados com o projeto, de forma a agregar diversos eixos do 
conhecimento em geral. Vale lembrar que a proposta do projeto é oriunda de uma Unidade 
Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, ou seja, os vários cursos dessa unidade 
acadêmica trazem abordagens diversas sobre questões sociais, que correspondem ao foco das 
discussões propostas pelo projeto. 

 
O samba pode evidenciar vários problemas sociais que muitos dos indivíduos da UFG enfrentam, 
como preconceito racial e/ou baixa renda, muitas vezes morando em lugares precários. A Cidade 
de Goiás é muito heterogênea em termos populacionais, ainda que se trate de uma cidade 
pequena. Portanto, seriam discutidos os problemas que muitos ali vivenciam e que poderiam 
compartilhar com os participantes do projeto, enriquecendo mais ainda o objetivo principal e as 
reflexões que seriam abordadas. Porém, infelizmente, com a questão da pandemia da Covid-19, 
tivemos que organizar esse projeto de forma online. 

 

Mesmo com a quarentena e a pandemia prejudicando o andamento principal do projeto, tivemos 
trocas de referências teóricas e musicais no grupo via “Whatsapp”. Os membros têm interagido 
de forma cotidiana, tirando as suas dúvidas musicais, tanto harmônica quanto melódica, 
deixando assim todos do grupo empolgados com a forma que o projeto estava se direcionando. 
Houve uma ampliação do repertório de todos que estão envolvidos com o projeto, pois nem todos 
tinham o costume de ouvir e analisar de forma crítica o samba. Além disso, muitos participantes 
se interessaram por cursos extracurriculares que envolvem o samba para poderem entender 
mais sobre o que é falado nas canções e ampliar o conhecimento, o que faz com que a reflexão 
e criticidade para com o projeto aumente. 

 
Assim, este artigo foi elaborado a partir de comentários tecidos sobre as atividades até o 
momento desenvolvidas no projeto de extensão em apreço. Metodologicamente, o presente 
texto apresentará, portanto, a análise da letra do samba Abrigo de Vagabundos, de Adoniran 
Barbosa. 

 
Vale reforçar que o presente artigo tem como objeto o projeto de extensão Samba, Cidade e 
Sociedade. Apesar da relevância do assunto, não seria possível nestas páginas tecer 
considerações razoáveis acerca da história do samba (para tanto, outros textos serão produzidos 
no âmbito do projeto). Desse modo, é válido esclarecer que o foco do texto se situa nos relatos 
das experiências e atividades desenvolvidas  até o momento  pela equipe do projeto, com 
especial atenção à canção interpretada.
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DAS MÚSICAS ATÉ O MOMENTO DISCUTIDAS E INTERPRETADAS 
 
 
 

As músicas que foram escolhidas para a execução são canções que retratam, entre outros temas, 
a vida em periferia e lugares que são habitados por pessoas de baixa renda e habitações 
populares. O repertório que integra o projeto foi organizado em três eixos temáticos nos quais 
são organizadas as músicas para gerar as discussões e que possamos abordar os assuntos da 
Arquitetura e Urbanismo a partir das canções. Os três eixos são: Segregação espacial e habitação 
popular; canteiro  de obras, exploração e resistência que surgem nesses espaços; história, 
expansão da gentrificação, cultura e meio ambiente. Assim, acreditamos que a partir desses três 
eixos podemos relacionar assuntos mais amplos sobre a nossa sociedade e as cidades do Brasil. 

 
A primeira canção executada foi “Abrigo de vagabundos”, composta em 1958 pelo sambista 
paulista Adoniran Barbosa. Ao iniciar os trabalhos com a música, uma notória dificuldade para 
com a interpretação da canção foi percebida logo no início: como iríamos reunir as gravações 
de cada instrumento de modo a assegurar a qualidade da gravação final, garantindo o 
sincronismo? Após experimentarmos diferentes modos, softwares e plataformas para a gravação 
e montagem das faixas, chegamos a uma metodologia trabalhosa, mas que atende bem à 
demanda proposta. No momento está acontecendo a produção da música de Adoniran Barbosa, 
uma vez que a gravação de cada instrumento já foi concluída. 

 
Os sambas selecionados para o projeto são de gerações distintas, porém, muitos dos assuntos 
abordados em suas letras permanecem atuais e são pertinentes para a compreensão das cidades 
contemporâneas. Muitos dos problemas relacionados à habitação ou à segregação socioespacial 
urbana retratados em canções de décadas atrás, por exemplo, acontecem hoje, sendo discutidos 
à medida que executamos as músicas. 

 
 
 

EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES PARTILHADAS ATÉ O MOMENTO: ABRIGO DE 
VAGABUNDOS, DE ADONIRAN BARBOSA 

 
 
 

Com essa música, muitos dos participantes do projeto, mesmo sem ter discutido a fundo a 
música e expressado em vigor o objetivo do projeto, provavelmente tiveram emoções diversas 
ao interpretá-la e analisá-la, ainda que individualmente. Tais emoções, mobilizadas pela 
linguagem poética, se associam as críticas e reflexões para com a letra. Além disso, o fato da letra 
ter despertado pensamentos entre quem estava executando as músicas pôde, também, trazer 
benefícios à saúde mental de quem está participando, sendo conectado instintivamente com a 
canção, a melodia e harmonia, e com o que estava sendo cantado em cada verso da música. 
Analisando a música mais a fundo, percebemos que cada verso tem uma carga significativa de 
críticas e reflexões, permitindo a articulação de muitas questões que a Arquitetura e o Urbanismo 
estudam.
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A LOCALIZAÇÃO DA HABITAÇÃO POPULAR NAS GRANDES CIDADES 

 
Eu  arranjei o  meu  dinheiro trabalhando o  ano  inteiro/ Numa  cerâmica, 
fabricando potes e lá no Alto da Mooca/ Eu comprei um lindo lote de dez de 
frente e dez de fundos/ Construí minha maloca (BARBOSA, Adoniran. Abrigos 
de vagabundos, 1958) 

 

Já na primeira estrofe cabe destacar a presença de vários temas pertinentes que podem ser 
discutidos e trabalhados a partir de cada verso.  Quando Adoniran dá voz ao sujeito da canção, 
ele diz “Eu arranjei o meu dinheiro trabalhando o ano inteiro”, o que permite depreender que se 
trata de um proletário, que precisou trabalhar o ano todo, isto é, trocar a sua força de trabalho 
pela obtenção de recursos que, como será visto nas estrofes seguintes, foram destinados para a 
construção de sua moradia. Essa hipótese é confirmada no segundo verso, em que se apresenta a 
informação de que ele é quem produz potes numa fábrica de cerâmica, mas não o dono dos meios 
de produção. Trata-se, portanto, de um operário da indústria, ou seja, do setor secundário1. 

 
O Bairro Alto da Mooca (figuras 2 e 3) é localizado na zona leste de São Paulo e, nos dias atuais, 
é uma região mais valorizada sob o ponto de vista do mercado imobiliário do que era na época 
em que a canção foi escrita, quando esse bairro era, ainda, uma periferia pobre, de muitos lotes 
vazios (como  percebe-se nas  imagens) e em processo de consolidação  urbana. É possível 
depreender da estrofe em destaque questões atinentes à localização da moradia popular em 
função das diferenças quanto à valorização de áreas distintas da cidade (o eu lírico só pôde 
adquirir um lote, à muita custa, numa área afastada do centro). Esses versos permitem, então, 
a discussão sobre fenômenos como a especulação imobiliária, a gentrificação e também o 
aumento do valor dos lotes, o que abre a discussão para o assunto de segregação socioespacial, 
muito trabalhado por Flávio Villaça, pois: 

 
com processos ideológicos, por meio dos quais a classe dominante produz e 
difunde ideias que visam esconder os processos reais de produção do espaço 
urbano desigual, que não é necessariamente centro versus periferia (VILLAÇA, 
2009: 48). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 O setor secundário transforma os bens primários em mercadorias e destina-as ao setor de comércio e serviços. O 
Setor Secundário da economia é o responsável pela transformação dos bens e matérias-primas advindos do setor 
primário em mercadorias, que são transferidas para a comercialização no setor terciário (VILLAÇA, 2009).
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Figura 2: Bairro Alto da Mooca, tecido urbano atual. 
Fonte:  [www.geoportal.com.br/MemoriaPaulista/, acessado em 12 de agosto de 2020 

 

 
 
 

 
Figura 3: Bairro Alto da Mooca, foto aérea de 1958. 

Fonte: [www.geoportal.com.br/MemoriaPaulista/, acessado em 12 de agosto de 2020] 
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Logo, há várias formas de segregação que podem ser discutidas, tanto no que diz respeito às 

áreas em que há maior oferta de empregos, quanto à especulação imobiliária, o que obriga os 

indivíduos de baixa renda a habitarem lugares geralmente desprovidos de infraestruturas 

básicas e distantes do local de trabalho. Isso gera, assim, movimentos pendulares diários de 

pessoas na cidade e, como no caso da música, a criação de cortiços, favelas, e residências de 

baixa renda e, muitas vezes, precárias. 
 

 
 

Daí decorre a importância da segregação na análise do espaço urbano de 
nossas metrópoles, pois a segregação é a mais importante manifestação 
espacial urbana da desigualdade que impera em nossa sociedade. No caso 
das metrópoles brasileiras, a segregação urbana tem uma outra 
característica, condizente com nossa desigualdade: o enorme desnível que 
existe entre o espaço urbano dos mais ricos e o dos mais pobres (VILLAÇA, 
2009: 37). 

 
Mais adiante, nos dois últimos versos da primeira estrofe, o eu lírico da canção fala “Eu comprei 
um lindo lote dez de frente e dez de fundos” e “Construí minha maloca”. É possível compreender, 
no terceiro verso, que o terreno que ele comprou com recursos obtidos por meio de sua força de 
trabalho é um terreno com medidas (de um lote popular), “um lindo lote”, pelo qual ele tem 
afetos e que não é, para ele, um terreno qualquer. O sujeito da canção preocupasse em tirar as 
medidas do lote por ele comprado, o que permite depreender sua intenção de conseguir a 
aprovação legal da construção de sua moradia. Partindo para o último verso da primeira estrofe, 
quando ele fala da construção da “maloca”, esse termo é usado por Adoniran Barbosa como uma 
expressão popular para um tipo de habitação, sendo urbana, coletiva e de baixa renda, que é 
diferente do real significado etimológico da palavra2. 

 

 
 

BARREIRAS E DIFICULDADES PARA O ACESSO À MORADIA 

 
Me disseram que sem planta não se pode construir/ Mas quem trabalha tudo 
pode conseguir/ João Saracura que é fiscal da Prefeitura/ Foi um grande 
amigo, arranjou tudo pra mim! (BARBOSA, Adoniran. Abrigo de vagabundos, 
1958). 

 

Quando analisamos os primeiros versos da segunda estrofe, o eu lírico diz “Me disseram que sem 
planta não se pode construir; Mas quem trabalha tudo pode conseguir”, vemos, novamente, a 
força de trabalho do sujeito da canção sendo enaltecida para conseguir realizar a construção  da 
casa  própria. Ademais, ele cita, logo no  primeiro  verso,  que sem  a  planta arquitetônica não 
pode ser construída a residência, ocorrendo mais uma discriminação com aqueles que são mais 
pobres e que, ainda que tenham conhecimentos técnicos na área de construção civil, precisarão 
da aprovação legal junto à prefeitura, o que pode ser bastante oneroso. Vale destacar, assim, 
que o termo “planta” presente na canção de Adoniran Barbosa se refere mais às dificuldades 
para obtenção do alvará de construção do que ao projeto, propriamente. É possível inferir, assim, 
que as alternativas de habitação para as populações de 

 

 
2 Casa grande feita de madeira e palmas secas onde moram muitas famílias indígenas 

(https://www.dicionarioinformal.com.br/maloca/, acessado dia 19 de agosto de 2020).
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baixa renda se restringem à locação de um imóvel já construído, sendo inquilino de um 
proprietário – os cortiços, por exemplo –, ou tendo que ir para lugares não habitados e construir 
sua casa por si só – o que permite sublinhar o fenômeno da autoconstrução, bastante frequente 
nas periferias das cidades brasileiras. Com efeito, na música, o sujeito adquire um terreno como 
fruto de seu trabalho do ano todo, mesmo não podendo fazer a construção sem a planta da casa, 
conforme a letra. Logo depois, quando ele diz “João Saracura que é fiscal da prefeitura; Foi um 
grande amigo arranjou tudo pra mim!”, entende-se que sem esse amigo ele não conseguiria fazer 
a construção de sua “maloca”. 

 

É  possível  destacar do  trecho em análise o  fato  de  que  as  populações  de baixa  renda e 
segregadas se veem obrigadas a encontrar oportunidades de habitação a duras custas, 
submetendo-se, na maioria das vezes, a regiões desprovidas de infraestruturas e a moradias 
precárias. Assim, muitas vezes, essas populações são obrigadas a irem às periferias das cidades, 
como no caso de muitas favelas no Brasil, ou a morarem nos antigos centros das cidades, isto é, 
áreas antes valorizadas, mas que passam por processos de depreciação, com vários casarões 
decadentes, como no caso dos cortiços, por exemplo. Nesse contexto, percebemos fenômenos 
que aconteciam na época em que a música foi escrita, mas que acontecem, ainda, nas periferias 
e centros das grandes metrópoles dos dias atuais. O termo maloca adotado por Adoniran 
Barbosa, assim, pode ser associado a diferentes tipos de habitação popular, dizendo respeito 
tanto à residência construída “lá no Alto da Mooca” como à ocupação de cortiços, bastante 
frequentes no centro de São Paulo nos anos 1950. Nabil Banduki estudou a fundo o tema da 
habitação popular. Os cortiços (Figura 4) eram habitados por pessoas de baixa renda mediante 
o pagamento de aluguel para os proprietários desses imóveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Cortiço em São Paulo, Rua Almirante Marques de Leão. 

Fonte: [www.revistaesquinas.casperlibero.edu.br/empreendedorismo-social/periferias/corticos-da-bela-vista-e- 
suasrealidades-ocultas/, acessado em 11 de agosto.]
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Os  cortiços  eram, em  geral,  casarões  ociosos,  decadentes  e  desvalorizados  pelo  mercado 
imobiliário situados nos antigos centros das metrópoles, isto é, em territórios da cidade em 
situação de desprestígio, e que passavam a ser rejeitados pelas elites. Logo, esses imóveis eram 
abandonados, à espera de novos processos de valorização, ou colocados à locação. Como 
tratava-se, frequentemente, de casas muito grandes, várias famílias moravam no mesmo 
ambiente, mediante repartições improvisadas dos cômodos, e, assim, muitas das vezes, a 
moradia era precária e insalubre. A precariedade desses locais resididos por muitas famílias pode 
ser constatada pela existência de ambientes com falta de ventilação e iluminação; pela 
existência, bastante frequente, de banheiros coletivos, o que não apenas compromete o mínimo 
de intimidade dos moradores, como também contribui para a proliferação de doenças; 
instalações de esgotos danificadas; falta de privacidade. Além disso, cumpre destacar o fato de 
que os cortiços correspondem a um mercado de locação habitacional de alta lucratividade, o que 
gera riqueza para os proprietários mediante a oferta de moradias insalubres e precárias para 
aqueles cidadãos que ali residem. A existência de cortiços e muitas das habitações populares, 
que eram, em sua grande maioria, moradias que davam uma grande renda aos proprietários, 
pode ser melhor compreendida se considerada a lei do inquilinato3, vigente nas décadas do 
Estado Novo, de Getúlio Vargas. 

 
Considerando-se que boa parte do prédios ocupados pelos trabalhadores de 
baixa renda eram cortiços e, portanto, ocupados por mais de uma família, 
conclui-se que quase 90% da população da cidade, incluindo quase a 
totalidade dos trabalhadores e da classe média, era inquilina, inexistindo 
qualquer mecanismo de financiamento para aquisição da casa (BONDUKI, 
1994: 713). 

 

 
 

O QUE ACONTECE COM QUEM NÃO TEM ONDE MORAR? 

 
Por onde andará Joca e Matogrosso/ Aqueles dois amigos/ Que não quis me 
acompanhar/ Andarão jogados na avenida São João/ Ou vendo o sol 
quadrado na detenção (BARBOSA, Adoniran. Abrigo de Vagabundos, 1958). 

 

No começo da estrofe, o eu lírico se pergunta onde estarão seus colegas4  que não quiseram 
acompanhá-lo na procura de um lote para a moradia própria. Na época que foi escrita a canção 
por Adoniram e, ainda nos dias atuais, os pobres que não tivessem condições mínimas de acesso 
à moradia seriam moradores em situação de rua ou seriam assumidos como marginais pelo 
Poder Público, incorrendo no risco de irem para a cadeia. Entretanto, todos os indivíduos têm 
direitos constitucionais à moradia, ainda que esses direitos não sejam ampliados para todos e, 
na maioria das vezes, quem não tem a força de trabalho para a obtenção do mínimo de recursos 
necessários, estaria na situação proposta na canção. 

 
Tal hipótese pode ser confirmada nos versos seguintes, em que o eu lírico exemplifica a dureza 
dessa realidade na canção. Desde a época que a letra foi escrita, há uma “perseguição” com 

 
 

3  O decreto-lei do inquilinato, em 1942, instituindo o congelamento dos valores locativos e regulamentando as 
relações entre proprietários e inquilinos, foi uma medida de enorme alcance e que provocou grandes consequências 
na produção, distribuição e consumo de moradias populares (BONDUKI, 1994). 
4 Os colegas do eu lírico mencionados na letra, Joca e Mato Grosso, têm referência em outra música de Adoniran, 

“Saudosa maloca”. Nesta canção, é retratada uma situação de despejo e de demolição de um cortiço. O eu lírico e os 
colegas têm de desocupar a moradia a ser demolida, e “Abrigo de Vagabundos” é considerada, portanto, uma 
continuação de “Saudosa maloca”.
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aqueles que não têm acesso à moradia legal. Os moradores de rua eram acusados de vadiagem 
e, a princípio, isto acabava sendo uma desculpa do Governo para a prisão dessas pessoas. 
Ademais, quando o sujeito da canção fala nos últimos dois versos “Andarão jogados na Avenida 
São João; Ou vendo o sol quadrado na detenção”, ele exemplifica que no local que é mencionado 
há muitos andarilhos. Com efeito, ainda hoje há muitos moradores em situação de rua na 
avenida mencionada. 

 

 

A CONQUISTA DA MORADIA E DA CIDADE LEGAL E AS RELAÇÕES AFETIVAS COM A 

HABITAÇÃO 

 
Minha maloca, a mais linda que eu já vi/ Hoje está legalizada, ninguém pode 
demolir/ Minha maloca, a mais linda deste mundo/ Ofereço aos vagabundos 
que não tem onde dormir. (BARBOSA, Adoniran. Abrigo de Vagabundos, 
1958). 

 

Partindo para a última estrofe da música, no primeiro verso, o personagem da canção enaltece 
a sua residência ressaltando a sua beleza. Com isso, podemos perceber que a moradia, para o eu 
lírico, é linda aos olhos dele, a mais linda do mundo. Consequentemente, nota-se que existe uma 
relação afetiva com sua força de trabalho e a construção. Quando ele fala que sua casa está 
legalizada e que ninguém pode demolir, há uma referência à segunda estrofe na qual, o sujeito 
da canção comenta o apoio que ele recebeu de João Saracura, que contribuiu com a obtenção 
do alvará de construção. 

 

Nota-se, na última estrofe, que há uma afetividade nutrida pelo local de moradia. Quando o eu 
lírico diz que sua maloca é a mais linda desse mundo, ele enaltece as duras penas necessárias 
ao acesso à moradia legalizada. Trata-se, portanto, não apenas de uma mera formalidade, mas 
sim do direto à moradia, e o afeto com relação ao local em que ele mora. Tais afetividades são 
reforçadas nos últimos dois versos, quando ele dedica a casa dele para quem não tem onde 
morar. 

 
Por conseguinte, nos últimos dois versos: “Ofereço aos vagabundos; que não tem onde dormir”, 
a dedicação de sua moradia àqueles que não têm residência dá sentido ao nome da canção 
“Abrigo de Vagabundos”, pois é possível compreender pelo sentido da música que o termo 
“vagabundo” se refere àquelas pessoas que não têm moradia, nem condições para acessá-la. 
Entende-se que esses indivíduos são os que residem nas ruas, o que pode ser a situação dos dois 
colegas do eu lírico mencionados na canção. 

 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como vimos ao longo deste texto, o projeto de extensão intitulado “Samba, Cidade e Sociedade” 
está contribuindo para o aprofundamento por meio da cultura e para a consolidação de um 
embasamento da análise crítica de aspectos sociais. Além disso, todos os membros que 
compõem este projeto, sendo eles discentes, docentes e indivíduos da comunidade, estão 
aprendendo de uma forma cultural, crítica e reflexiva, a mergulhar dentro dos diversos prazeres 
que a música, em especial o samba, nos proporciona.
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Por isso, o projeto tem a finalidade de contribuir para que os participantes espaireçam e tenham 
bons pensamentos na situação pandêmica que estamos enfrentando na nossa sociedade. Além 
do mais, o mesmo agrega e ajuda, principalmente, na saúde mental de muitos dos que estão 
participando deste projeto. 

 
Além disso, estamos ajudando a construir um espaço de conhecimento, no qual possamos 
trabalhar com a música e a Arquitetura, discutindo vários temas conforme as letras que as 
canções propostas forem exigindo. Portanto, o projeto permite que sejam trazidas à tona 
reflexões críticas sobre a sociedade. Por conseguinte, estamos, também, aprendendo sobre 
vários conceitos da Arquitetura e do Urbanismo e compartilhando conhecimentos, não apenas 
a partir do samba, mas no mundo musical em si. 

 
No presente momento, prosseguimos com o estudo acerca do reportório selecionado e, com 
isso, aumentando a expectativa do projeto, fomentando as reflexões sociais no âmbito da 
Arquitetura, do Urbanismo e do samba. 
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Resumo: A extensão universitária − um dos pilares da universidade pública brasileira − deve ter 
como centralidade o diálogo com a comunidade e a troca de saberes oriunda desse processo, 
costurando uma rede de ações e experiências que envolvem a técnica e os saberes empíricos 
populares com a tecnologia e os métodos científicos da universidade. Essa troca permite que o 
aprendizado e a prática se desenvolvam em conjunto, alinhadas às demandas populares. A 
demanda por habitação, principalmente no interior do país, expressa as desigualdades da 
sociedade no acesso a esse direito fundamental, expondo a população às vulnerabilidades da 
autoconstrução e a ausência de assessoramento técnico adequado. O artigo propõe discutir 
experiências de estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo vividas a partir de ações de 
extensão, vinculadas ao assessoramento técnico a moradores do bairro Tempo Novo no 
município de Goiás-GO, abarcando as reflexões teórico-metodológicas sobre os temas que 
tangenciaram a vivência. Esse processo representou a construção de um repertório técnico-
social estabelecido entre os estudantes e as moradoras durante as oficinas participativas. As 
ações foram voltadas para a cooperação coletiva e capacitação da mão de obra dessas famílias 
e se efetivaram na construção participativa de um abrigo de ônibus no bairro por um grupo de 
mulheres. Foram utilizadas as técnicas construtivas que as mesmas tinham mais vontade em 
aprender, podendo assim, replicá-las em suas residências em pequenas obras de melhoria 
habitacional. 

Palavras-chaves: extensão popular, melhoria habitacional, assessoria técnica. 
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INTRODUÇÃO 

Há um certo senso comum de que a arquitetura está relacionada apenas a grandes construções 
e edificações de elite. Essa compreensão não considera que a arquitetura também diz respeito 
à moradia, não apenas dos que podem pagar pelos serviços especializados de um profissional 
de arquitetura. A moradia, por sua vez, é um dos direitos fundamentais previstos na Constituição 
Brasileira de 1988. Nessa condição, subentende-se que todos deveriam ter casas para morar e 
também assessoramento técnico para que esse direito se realizasse de modo adequado e 
seguro. Porém, é possível perceber que muitas edificações para moradia popular são feitas a 
partir da autoprodução. 

Isso sem falar naquela arquitetura produzida pelo Estado, projetada por arquitetos urbanistas, 
destinada à moradia dos mais pobres, que parece intencionalmente se expressar como “não-
arquitetura”. Nos referimos aqui aos conjuntos habitacionais produzidos pelo Estado, formados 
por casas ou prédios da mais baixa qualidade arquitetônica e urbanística. Eles precisam se 
afirmar como arquitetura pobre, para que sejam reconhecidos pela população como ação de 
Estado voltada exclusivamente aos pobres. Restam, portanto, aos mais pobres três alternativas: 
moradia nenhuma, a moradia de baixa qualidade fornecida pelo Estado ou a autoprodução da 
moradia. 

Por autoprodução1, entendemos os processos construtivos que, em geral, não contam com um 
projeto de arquitetura formulado e acompanhado por um profissional habilitado. A 
autoprodução da moradia pode ser realizada pelo próprio dono da obra (autoconstrução) ou 
por pessoas por ele contratadas. Isso acontece em virtude de alguns fatores, por exemplo, o 
valor dos honorários profissionais do arquiteto, o desconhecimento por parte da população das 
vantagens de contar com esse apoio profissional (seja pela qualidade funcional do futuro 
edifício, pela economia em manutenção futura, e planejamento da obra), e, por fim, a 
dificuldade de diálogo entre usuários e profissionais de arquitetura para que haja entendimento 
recíproco em torno de programa de necessidades, uso de materiais, funcionalidade dos 
ambientes, gestão da obra, e expectativas estéticas. Nesse sentido, Silke Kapp, et. al., (2009) 
aponta a dificuldade dos usuários em terem um diálogo franco e uma abertura por parte dos 
profissionais para aceitarem as ideias e opiniões de quem realmente vai usufruir da construção, 
o que resulta em projetos que não atendem às necessidades dos usuários. 

Esta questão também está presente nas ações de assessoramento técnico promovidos pelas 
universidades por meio de projetos de extensão. Superada a questão do preço, pois a 
universidade não cobra da comunidade por esta assessoria, resta o problema da dificuldade em 
se estabelecer um diálogo efetivo para que a comunidade possa entender a importância dos 
conhecimentos que os profissionais de arquitetura podem trazer para ela, e, no outro polo, para 
que arquitetos e urbanistas compreendam a importância de conhecimentos detidos pela 
comunidade assessorada. Para parte do campo da arquitetura e do urbanismo esta é uma 
questão relevante e motiva ações de extensão universitárias que se denominam “populares”, 
por pretenderem realizar esse diálogo e viabilizar o protagonismo da população nos projetos de 
habitação popular.  

Neste artigo, buscaremos discutir essa questão no âmbito de realização do projeto de extensão 
“CAU-GO: Experiências de cooperação e capacitação de moradores para melhoria habitacional 

                                                           
1 Sobre o conceito de autoprodução aqui empregado, ver KAPP, et. al., 2009. 
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no bairro Tempo Novo em Goiás-GO”, promovido pelo Laboratório de Projetos (LabProj) em 
parceria com o Laboratório de Tecnologias da Construção (LabTecs), ambos do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás - Regional Cidade de Goiás, no ano 
de 2019, junto à comunidade do Bairro Tempo Novo, na Cidade de Goiás, estado de Goiás, com 
financiamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO). 

Discutiremos o problema apontado a partir das seguintes perguntas de pesquisa: 

1) Houve troca de saberes entre comunidade e universidade? 

2) O projeto efetivou práticas de extensão universitária popular? 

3) Quais sujeitos específicos da comunidade e da universidade se destacaram na promoção 
deste diálogo? 

Em outros termos, queremos saber se o assessoramento técnico de arquitetura em projetos de 
habitação popular realizados pela universidade entregam um produto que a universidade 
considera adequado, sendo a comunidade receptora passiva deste produto, ou se é construído 
um produto concebido pela universidade e pela comunidade, em que esta é co-autora, 
protagonista, tendo papel ativo na concepção e execução do projeto. 

Este estudo é relevante porque colabora na avaliação do cumprimento da promessa de 
realização de extensão popular por parte das universidades que defendem essa proposta. 

São fontes primárias da pesquisa os produtos desenvolvidos nas oficinas participativas 
promovidas pelo LabProj junto à comunidade, nos anos de 2018 e 2019 (relatórios, atas de 
reuniões, filmagens, fotografias, desenhos desenvolvidos pelas crianças da comunidade, 
relatos). Como fontes secundárias, recorremos a artigo científicos, dissertações, projetos de 
extensão e pesquisa de outras universidades com o mesmo caráter do projeto em análise, e 
livros que discutem a assessoria técnica em projetos de habitação popular. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Antecedentes do projeto 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo da Regional Goiás da UFG iniciou suas atividades no ano de 
2015. Com a contratação de professores e a estruturação do curso, foi criado o Laboratório de 
Projetos (LabProj), que sediou o desenvolvimento de projeto piloto de Assessoria Técnica para 
Habitação de Interesse Social (ATHIS), com financiamento do CAU-GO, no ano de 2017. Este 
primeiro projeto envolveu diversos professores e também estudantes bolsistas, tendo atendido 
um total de 15 famílias da cidade, por meio da elaboração de projetos de reforma.  

Desde o início deste recente processo de estruturação, o Curso de Arquitetura e Urbanismo 
começou a entender melhor a estrutura da cidade e identificar regiões de maior carência. Com 
isso, se aproximou de projetos de extensão já existentes junto ao Tempo Novo, um bairro 
periférico e muito desassistido por parte do poder público. Os projetos já em desenvolvimento 
eram promovidos pelo curso de Serviço Social da UFG e coordenados pela Professora Neimy 
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Batista. O principal deles era denominado “Serviço Social: arte, cultura e sociabilidade no 
Residencial Tempo Novo em Goiás-Goiás”, que tinha como objetivo promover momentos de 
sociabilidade e interação entre os moradores do bairro, desenvolvendo atividades como feiras 
de trocas, festa junina, reuniões comunitárias.  

A partir dessa aproximação com os projetos já em andamento junto à comunidade do Tempo 
Novo, e considerada a primeira experiência de ATHIS mencionada, os componentes do LabProj 
avaliaram a necessidade de desenvolver um novo projeto de extensão, o “Laboratório de 
Projetos - Projeto participativo de ampliação/melhoria habitacional no Bairro Tempo Novo na 
Cidade de Goiás”, novamente financiado pelo CAU-GO, que aconteceu no ano de 2018 em 
parceria com o projeto do curso de Serviço Social.  

 

O projeto e seu desenvolvimento 

O projeto desenvolvido no ano de 2019, denominado “CAU-GO: Experiências de cooperação e 
capacitação de moradores para melhoria habitacional no bairro Tempo Novo em Goiás-GO”, 
tinha como objetivo promover capacitação técnica dos moradores do bairro para que eles 
pudessem ter autonomia construtiva e contribuir para uma reflexão crítica sobre a organização 
coletiva cooperativa destas famílias. No documento cadastrado junto à Pró-Reitoria de Extensão 
e Cultura da UFG, a proposta está assim delineada:  

 

O projeto consiste no assessoramento técnico junto a famílias residentes no 
bairro Tempo Novo no município de Goiás-GO, voltado para a capacitação de 
mão de obra e contribuição para a organização coletiva cooperativa dessas 
famílias. Pretende-se promover reflexões críticas coletivas com grupos 
socialmente vulneráveis sobre a problemática habitacional, as relações de 
trabalho e técnicas construtivas. A ideia é fornecer às famílias o instrumental 
técnico-reflexivo para a concretização de obras de melhoria habitacional 
através da capacitação de mão de obra dos moradores. Trata-se da 
continuação da ação desenvolvida no ano anterior (cadastrado na PROEC sob 
o código PJ575-2018) na qual a equipe do Laboratório de Projetos (LabProj) 
elaborou de forma participativa os projetos arquitetônicos das melhorias 
habitacionais com essas famílias. Neste ano a equipe ampliada conta com o 
Laboratório de Tecnologias (LabTecs), nesse sentido, o projeto busca 
sensibilizar as famílias para a possibilidade de cooperação entre elas, 
ajudando a organizar a formação de uma rede de trabalho com qualificação 
de seus trabalhadores. Para tanto, será necessária a formação de uma equipe 
interdisciplinar, formada por profissionais e acadêmicos de Arquitetura e 
Urbanismo e Serviço Social. O LabProj e o LabTecs pretendem através desta 
ação propiciar que a Universidade coloque a disposição da comunidade 
métodos e conceitos apreendidos nas disciplinas e pesquisas regulares do 
curso possibilitando, com essa interação, a troca de saberes que viabilize a 
relação integradora e transformadora na sociedade (CAU-GO: Experiências de 
cooperação e capacitação de moradores para melhoria habitacional no bairro 
Tempo Novo em Goiás-GO, 2019). 
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Para que o projeto pudesse ser realizado, ele contou com a participação dos professores 
coordenadores do LabProj e também com estudantes bolsistas do curso de Arquitetura e 
Urbanismo e do curso de Serviço Social, além de estudantes voluntários e da participação de 
professores e colaboradores de outras instituições de educação superior da cidade de Goiás, 
como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). 

O projeto, que tinha como intenção dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior, 
já possuía algumas informações importantes para o seu desenvolvimento, como, por exemplo, 
a necessidade de se construir algo que fosse do usufruto da comunidade em geral. Caberia à 
comunidade definir qual mobiliário urbano seria construído. Por meio da construção desse 
mobiliário, a capacitação técnica iria ocorrer. 

Além disso, o projeto também visava respeitar o protagonismo das mulheres, já que, na grande 
maioria das reuniões dos anos anteriores, pode se perceber que a presença e o 
comprometimento das mulheres era sempre maior. A partir disso, foram definidas ações 
preparatórias para execução do objetivo principal do projeto, sendo elas: reuniões de equipe, 
reuniões com a comunidade, e oficinas participativas.  
 
 
Atividades realizadas 

1º Reunião (07/07/2019): A primeira atividade do projeto aconteceu em conjunto com uma ação 
do projeto de extensão parceiro “Tempo Novo: Arte, Cultura e Sociabilidade”, desenvolvido pelo 
curso de Serviço Social. Neste momento, foi possível realizar as seguintes ações: 1) apresentar 
a proposta do projeto de extensão aos moradores; 2) dialogar com os moradores do bairro para  
levantar o número de pessoas que gostaria de participar das oficinas construtivas; 3) apresentar 
diversos sistemas e técnicas construtivos que poderiam ser utilizados nas oficinas, dentre os 
quais os moradores deveriam escolher aqueles que mais tivessem interesse em aprender; 4) 
definir o mobiliário urbano a ser construído; 5) definir o local de implantação deste mobiliário; 
6) Realizar cadastro prévio das famílias interessadas; 7) Promover oficinas de desenho, pintura 
e maquete, como estratégia para levantar os anseios das crianças em relação ao bairro. Essas 
atividades e as informações obtidas por meio delas possibilitaram à equipe se munir de 
informações para organizar as ações seguintes, projetar o mobiliário urbano definido pelos 
moradores, e propor atividades destinadas às crianças para que as mães (e pais) pudessem 
participar tranquilamente das oficinas. A decisão foi por um abrigo em um dos pontos de parada 
de ônibus do sistema de transporte coletivo público municipal, que seria construído com as 
técnicas indicadas pelos moradores.  

2º Reunião (01/09/2020): Na segunda reunião, a equipe do LabProj apresentou o projeto a ser 
executado na parada de ônibus escolhida (Ponto do Pequizeiro) e um cronograma de atividades 
para as oficinas de construção, prevendo um intervalo de cerca de duas semanas entre uma 
oficina e outra, para que a equipe do LabProj pudesse se preparar e para que as moradoras 
tivessem um descanso. O LabProj, por meio do financiamento do CAU-GO, garantiu os insumos 
(material de construção, infraestrutura do canteiro de obra, e alimentação dos participantes nas 
oficinas) e o LabTecs garantiu todos os equipamentos necessários para a realização das oficinas.  
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Figura 1(esquerda): Localização dos pontos de ônibus.              
Fonte: Elaboração própria com uso da ferramenta Google Maps, 2016. 

Figura 02(direita): Local do ponto de ônibus escolhido (Ponto do Pequizeiro) 
Fonte: LabProj, 2019. 

 

1ª Oficina Colaborativa de Construção - Gabarito e Fundação (21 e 22/09/2019): Nesta oficina, 
iniciou-se a construção do ponto de ônibus, com a marcação do gabarito e a execução da 
fundação. Todo o processo contou com protagonismo das mulheres do bairro e, para viabilizar 
a participação delas, a equipe do LabProj garantiu atividades com as crianças enquanto as mães 
estavam trabalhando no canteiro. A equipe também garantiu, além de todo material necessário 
à construção do mobiliário, equipamentos de proteção individual (EPIs), equipamentos de 
proteção coletiva (EPCs), refeições e água potável. A energia e água para abastecer o canteiro 
de obra foram fornecidas por uma moradora vizinha do canteiro de obras e participante das 
oficinas.  

2ª Oficina Colaborativa de Construção - Alvenaria e Estrutura (05 e 06/10/2019): Na segunda 
oficina, foi executada a estrutura do abrigo, iniciada a alvenaria, realizados a impermeabilização 
e o reaterro da fundação.  

3ª Oficina Colaborativa de Construção - Reboco e Cobertura (19 e 20/10/2019): Para esta oficina, 
o plano era já concluir o que fosse necessário para que a população pudesse utilizar o abrigo. 
Por isso, foi finalizada a alvenaria, com o chapisco e o reboco, e colocada a cobertura, o que 
viabilizou seu uso pela população para se proteger das intempéries.  

Evento (1º Seminário Mulheres e Construção: questões de gênero na assessoria e colaboração) 
e 4ª Oficina Colaborativa de Construção - Construção do Banco e Pintura (22 e 23/11/2019): 
Durante todo o processo das oficinas participativas, tivemos a atuação efetiva de 
aproximadamente sete mulheres da comunidade, da equipe do LabProj, entre outros 
participantes pontuais de dentro e de fora da comunidade. As moradoras que conheciam mais 
sobre construção tomaram a frente do processo e compartilharam muito conhecimento com a 
equipe como um todo, ensinando e possibilitando que outras mulheres do bairro aprendessem 
as técnicas construtivas. 

A percepção deste protagonismo ensejou a temática do evento previsto para o encerramento 
do projeto de extensão junto à comunidade. Referido evento teve por objetivos indicar ao 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, na condição de financiador, o encerramento das 
atividades junto à comunidade, prestando contas do que foi realizado, e entregar, em uma 
cerimônia simbólica de formatura, os certificados de participação nas oficinas colaborativas de 
construção às mulheres moradoras do bairro participantes do projeto. 

No dia seguinte, aconteceu a última oficina participativa no bairro Tempo Novo, que foi a pintura 
do abrigo do ponto de ônibus. Para ela acontecer, a equipe do LabProj organizou todo o material 
necessário (tinta, pigmento para colorir a tinta, brocha, rolos de pintura e pincéis) e contou com 
a ajuda de uma estudante de Artes Visuais do IFG que fez o desenho-base nas paredes. A 
proposta era envolver as crianças, que sempre tiveram uma boa participação nas atividades 
propostas pelo projeto. A elas, caberia a conclusão da pintura a partir do desenho-base. Além 
da pintura, também foi confeccionado um banco para os moradores terem onde se sentar 
enquanto aguardam o ônibus. Não foi possível concluir toda a pintura em um só dia, sendo 
necessário um dia a mais de trabalho. Porém, desta vez, somente a equipe do LabProj realizou 
a finalização, colocação das placas de identificação do ponto de ônibus e do projeto e equipe 
executora.  

Figura 03: Equipe participante de todas as oficinas.              
Fonte: LabProj, 2019 

 

Troca de saberes, extensão universitária popular, e assessoramento técnico 

Extensão universitária é um dos três pilares da universidade pública no Brasil, juntamente com 
o ensino e a pesquisa, de acordo com o artigo 207 da Constituição brasileira. No entanto, 
embora legalmente previsto, o conceito de extensão universitária ainda não é um só, estando 
em disputa. Como afirma o pesquisador André Rubião (2013):  

 

Definir “extensão” não é tarefa fácil. Trata-se de um conceito em movimento. 
Há um consenso, no entanto, de que o termo surgiu na Inglaterra, durante a 
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Revolução Industrial, quando as universidades se viram obrigadas a 
responder às demandas sociais, diversificando suas atividades. Criou-se, 
então, uma extended university, ou seja, um alargamento da universidade em 
direção à sociedade, por meio de pequenos cursos profissionalizantes ou de 
formação contínua, que se diferenciavam substancialmente da formação das 
elites, características dos modelos emergentes (“napoleônico”, 
“humboldtiano” e “newmaniano”) daquela época. (...)  

Porém, apesar das origens anglo-saxônicas, o local onde o termo “extensão” 
ganharia ao mesmo tempo um impulso e uma outra leitura seria na América 
Latina. O Movimento de Córdoba, como não poderia deixar de ser, foi o 
pontapé inicial: naquela confusão ideológica da Reforma, a que fazia 
referência Gabriel del Mazzo, o termo “extensão”  podia estar ligado à 
assistência social, às universidades populares, as preocupações com os 
interesses do país etc. Apesar da dificuldade de se definir o conceito naquele 
curto período da Reforma, algo nos parece claro: é a partir da descoberta de 
Deodoro Roca - “reforma universitária é o mesmo que reforma social” - que 
aparece uma nova dimensão da “extensão”. Essa interpretação, no entanto, 
acabaria abafada pelas ditaduras, voltando à cena somente no período 
democrático (RUBIÃO, 2013, p. 130-131). 

 

Dentre as concepções possíveis, a extensão pode ser vista como a oportunidade que a 
universidade tem de se comunicar e trocar conhecimentos com a comunidade externa 
a ela. Nesta de troca de conhecimentos, é preciso que o processo seja proveitoso para 
ambas as partes, a comunidade precisa falar e ensinar e a universidade também, todos 
precisam aprender, e, quando esse processo acontece, podemos dizer que a extensão 
universitária foi realmente popular. Nesse sentido, a autora Rossana Maria Souto Maior 
Serrano (2011), assim define a extensão universitária popular: 

 

A extensão como forma de ensino, integrada às demandas sociais mais 
emergentes, transdisciplinar e interprofissional, articuladora de redes 
técnicas e políticas para buscar contribuir com as políticas públicas, uma 
extensão com compromisso social, fundamentada no diálogo que busca a 
emancipação de todos os envolvidos em suas ações, e é a essa que chamamos 
de extensão universitária popular. (...) 

A Extensão Universitária Popular tem como intencionalidade a 
conscientização e consequente emancipação social. Mas esta 
intencionalidade não esta (sic) separada da sua função acadêmica e da função 
social da universidade (SERRANO, 2011, p. 35-36). 

 

Assim situada a concepção de extensão universitária popular, passamos a analisar o projeto 
realizado pela UFG junto à comunidade do Bairro Tempo Novo na Cidade de Goiás-GO, para 
verificar se ele foi realizado com base nessa concepção de extensão.  

Neste projeto, o grande desafio seria conseguir realizar essa troca com a comunidade, já que o 
objetivo seria realizar oficinas participativas em que os moradores aprenderiam com os 
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representantes da Universidade, além de aprender e ensinar uns aos outros e também ensinar 
a própria equipe da UFG. Porém, com a parceria com projetos que já aconteciam anteriormente 
no bairro, foi possível uma aproximação mais tranquila, na qual os moradores abriam suas casas 
para a equipe da universidade realizar as atividades. Mesmo tímidos, os moradores conseguiam 
expressar suas opiniões e deixar claro o que pensavam para as melhorias habitacionais e 
também do bairro. Essa abertura dos moradores possibilitou que a universidade conseguisse 
desenvolver projetos que realmente fossem pertinentes para a comunidade em questão, como 
foi demonstrado no tópico anterior. 

Esse aspecto é absolutamente fundamental, pois sem identificação dos sujeitos com a finalidade 
daquilo que se constrói, dificilmente pode se desenvolver algum grau de autonomia. O limiar 
entre a emancipação e a reprodução de relação de opressão pode se tornar tênue caso a ação 
não consiga dar vazão aos anseios da comunidade envolvida. Se o objetivo é a emancipação e a 
autonomia, não se pode iniciar qualquer tipo de ação prática sem antes planejar em conjunto: 
universidade e comunidade. Os sujeitos da ação é que precisam determinar os rumos daquilo 
que será feito. “Alimentar a imaginação e o reconhecimento de suas reais necessidades é o 
primeiro passo para um processo autogestionário, cujo fim seja, em alguma medida, 
emancipador e não a reiteração das opressões. ” (HIRAO, et. al., in USINA, 2015). 

Esse processo se reproduz internamente ao canteiro de obras. Sérgio Ferro, ao discorrer sobre 
o assunto, ressalta que “A venda imposta da força de trabalho obriga o trabalhador a subordinar-
se à vontade alheia e fazer-se meio para uma finalidade que jamais poderá assumir como sua, 
sua própria exploração para a obtenção de mais-valia. ” (FERRO, in USINA, 2015, p. 21).  Assim, 
no canteiro de obras instalado no bairro Tempo Novo para construção de um abrigo para a 
parada de ônibus havia, como um elemento basilar, o fato de que se estava produzindo um valor 
de uso para aquela coletividade, ao mesmo tempo produtora e usuária do equipamento. A 
universidade apareceu realmente como mediadora. 

Com a experiência de pouco mais de cinco meses de trabalho, no ano de 2019, e cerca de um 
ano de trabalho de outros projetos, no ano de 2018, foi possível perceber que a intenção de se 
efetivar uma extensão universitária popular, na medida do possível, foi realizada. 

Diante de uma demanda social emergente, foi organizado um esforço interdisciplinar e 
interprofissional, pois o projeto contou com a participação de estudantes e docentes dos cursos 
de Serviço Social e Arquitetura e Urbanismo da UFG, e dos cursos Técnico em Edificações, Artes 
Visuais, e Cinema do IFG.  

Além da atuação interdisciplinar das instituições de educação superior, foi articulada uma rede 
técnica e política que contou com o apoio e financiamento do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Goiás e apoio operacional da Prefeitura da Cidade de Goiás para a realização das 
atividades, que, por suas características, apoiam a política pública de habitação. 

Ao longo do desenvolvimento do projeto, foi ficando cada vez mais claro que o sujeito 
protagonista na comunidade atendida é o conjunto de mulheres moradoras do bairro. Esse 
protagonismo foi se revelando pela expressiva participação feminina nas reuniões e outras 
atividades propostas desde os projetos que antecederam a ação que é analisada por este artigo. 
O projeto buscou ouvir atentamente as demandas dessas mulheres para com elas trocar saberes 
e experiências, com o objetivo de que elas pudessem, ao final, ter ferramentas técnicas para o 
trabalho construtivo e também ferramentas de auto-organização comunitária. Conforme 
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relatado informalmente durante as atividades, por meio projeto, as moradoras do bairro 
puderam se conhecer melhor entre si e vislumbrar uma rede de apoio entre elas. 

Mesmo com limites orçamentários, de equipe e de tempo, o projeto teve intenção 
emancipatória e de conscientização, tanto da comunidade quanto dos próprios universitários 
envolvidos. Assim, buscou cumprir com a função acadêmica e social da Universidade. 

 

CONCLUSÃO 

Foi possível concluir que os principais objetivos do projeto foram realizados seguindo o conceito 
de extensão universitária popular, pois houve uma grande troca de conhecimentos entre os 
sujeitos envolvidos, com destaque para as mulheres do bairro participantes. 

Ficou clara a necessidade de se conseguir envolver outros sujeitos como, por exemplo, as 
crianças, que tiveram uma efetiva participação em ambos os projetos desenvolvidos pelo 
LabProj no bairro, nos anos de 2018 e 2019, e os homens, que participavam de forma pouco 
ativa nas atividades. 

Mesmo assim, o projeto conseguiu abrir muitas portas para universidade e mostrou a 
necessidade e potencialidade de se desenvolver mais atividades no local. Por ser um bairro 
desassistido pelo poder público, a universidade pode contribuir no fortalecimento e 
empoderamento desta comunidade gerando condições para que ela consiga lutar pelos seus 
direitos diante do poder público. 

 
Imagem 04: Abrigo do ponto de ônibus. 

Fonte: LabProj, 2019. 
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anexo i

PROGRAMAÇÃO



09:00 _10:00

10:00_12:00

13:00_13:30

14:00_17:00

17:00_18:00

13:30_14:00

19:00_20:00

MESA 1 - Mesa de Abertura e Boas Vindas ao Evento.
Renato Francisco dos Santos Paula (UFG) / Renato Naves Prado (IFG) / Déborah Magalhães de Barros (UEG) / Edward 
Madureira Brasil (UFG) 

MESA 12_Parte 1 Apresentação Musical - As Casas 
Velhas de Goiás se conhecem. Mariana Ferreira com 
apresentação acústica. Mediador: Arthur Cabral. 

MESA 6_Parte 1 Mostra Fotográfica -"Abusos no Exercício 
do Direito de Propriedade em Goiânia e Cidade de Goiás". 
Márcia Santana e equipe. Mediadora: Suzete Bessa. 

MESA 11 Café Virtual! Projeto Pa Comê. Venha tomar um 
café virtual com a realização de receitas super especiais 
com plantas do nosso quintal! Mediadora: Suzete Bessa

MESA 6_Parte 2 Lançamento do Livro - "Posse e 
Propriedade: Travessias Entre o Campo e a Cidade". Márcia 
Santanna e Margareth Arbués.  Mediadora: Suzete Bessa

Comunicação 

MESA 2  
DIREITO E LEGISLAÇÃO 
URBANA
Mediadora: 
Andréa Costa

Banner

MESA 7 
MEMÓRIAS, IDENTIDADES 
E DISCURSOS

Mediador: 
Rone Rosa

Comunicação

MESA 8 
DIREITO E TRABALHO

Mediador: 
Pedro Henrique Duarte

Comunicação 

MESA 9 
CIDADE E ARTE

Mediador: 
Victor Cruzeiro

Simpósio da Pós-graduação
Doutorado Interinstitucional 
DINTER UFG/UFBA
MESA 10
Palestrante: Profa. Dra. Izabela Tamaso

Mediadora: 
Prof. Dra. Marcia Sant'anna

Banner

MESA 3 
LEGISLAÇÕES, 
POLÍTICAS, SOCIEDADE
Mediadora: 
Mariana Fernandes

Rodas de conversa

MESA 4
SABERES, EXPERIÊNCIAS
E NARRATIVAS
Mediadora: 
Jana Cândida

Comunicação 

MESA 5 
CIDADE E TECNOLOGIA

Mediadora: 
Ariane Borges 

20:00_22:00
MESA 12_Parte 2 Palestra Eixo Pesquisa - Tema: Cenário de Pesquisa na Pandemia e Pós-Pandemia 
Palestrante: Prof. Dra. Rejane Faria (UFG)  Debatedora: Prof. Dra. Patrícia Tavares (IFG). Mediador: Prof. Dr. Pedro Henrique 
Gonçalves (UFG)



Comunicação 

MESA 17 
SOCIEDADE, DISCURSOS 
E NARRATIVAS 

Mediadores: 
Allan Hahnemann e 
Fernanda Rezek

Comunicação

MESA 18 
DIREITO E LEITURAS 
INTERSECCIONAIS

Mediadora: 
Carolina Hissa

09:00 _12:00

13:00 _14:00

14:00 _17:00

Comunicação

MESA 13 
SOCIEDADE E ATUAÇÃO 
SOCIAL

Mediadora:
Carla Agda 

Banner

MESA 14 
INVISIBILIDADES, 
INCLUSÕES E 
EXPERIÊNCIAS
Mediadora: 
Ana Lacerda

MESA 16 Passeio Auditivo - CAPU ( Coletivo de Ações Poéticas Urbanas )
Propõe uma interação extra-cotidiana entre corpo e cidade numa tentativa de alternar as relações pré-estabelecidas em um 
espaço e motivar outras histórias a serem contadas. Mediador: Arthur Cabral. 

Dialógos em Pesquisa em Período de Pandemia

MESA 15

Participação;
MUTAMBA
LABAM
GEPEDD
GPECC

Mediador:
Pedro Henrique Gonçalves

Simpósio da pós-graduação
Doutorado Interinstitucional DINTER UFG/UFBA

MESA 19
Mesa  Urbanismo
Palestrante: Prof. Dr. Rodrigo de Faria

Mediador: 
Prof. Dr. José Huapaya

19:00 _22:30
MESA 21_Parte 1 Lançamento do Livro - “Ecos de Eva” - com Márcia Santana Soares, Margareth Pereira Arbués, Victor 
Hugo de Santana Agapito e Maria Emília Carvalho de Araujo Vieira. Mediador: Arthur Cabral  
MESA 21_Parte 2  Palestra Eixo Ensino - Tema: VIRTUALIDADE E INCLUSÃO: Um bate-papo sobre experimentações e 
oportunidades no ensino remoto. Palestrante Renata Lelis (Projeto "Incluir dá certo") Debatedora: Prof. Dra. Denise de 
Oliveira Alves (UFG) . Debatedora: Prof. Dra. Camila Gomes Sant'Anna. Mediadora: Prof. Dra. Carina Folena (UFG).

17:00_18:00

MESA 20 Café Virtual! Projeto Pa Comê. Venha tomar um 
café virtual com a realização de receitas super especiais 
com plantas do nosso quintal!. Mediadora: Suzete Bessa

Mesa Comemorativa 30 Anos Curso de Direito
Prof. Andréa Abrahão Costa (coord. do curso), Reitor 
Edward Madureira e Diretor Renato Paula. Mediador: Prof. 
José do Carmo (coord. do NPJ e de estágio)



09:00 _11:00

11:00 _12:00 13:00 _14:00

14:00 _17:00

17:00 _18:00

Simpósio da pós-graduação POSLLI UEG 
MESA 28 LINGUÍSTICA. 
Tema: O caipira nas canções e fora delas: 
uma análise cultural. Prof. Dra Marília Vieira 
(UEG) e Prof.  Dra. Meire Lisboa (IFG) 
14:00_16:00

MESA 29 LITERATURA. 
Tema: A Ficção Brasileira no Século XXI: 
hibridismos e instalações. Prof. Dr. Paulo 
Alberto (IFGoiano/POSLLI) e Carolina 
Barbosa Lima e Santos (UFMS) 
15:00_17:00 

MESA 22 - Palestra Eixo Extensão e Cultura - Tema: A Lei Aldir Blanc e a Cultura na Cidade de Goiás. 
Debatedores: Samuel de Sá (IFG). Professor Constantino Isidório (IFG). Sacha Witkowski (gerente SECULT) 
Mediador: Deryk Santana (IFG)

19:00 _22:00
MESA 31 Mesa de Encerramento 
Participação da Comissão Organizadora. Mediador: Renato Francisco dos Santos Paula (UFG)
Apresentação Cultural 

Comunicação

MESA 25 
DIREITO E AVANÇOS 
SOCIAIS
Mediador: 
Lucas Manoel

Comunicação

MESA 27 
MEMÓRIA, PAISAGEM E 
CIDADE II
Mediadora: 
Camila Sant’Anna

MESA 23 Introdução à Criminologia Crítica a Partir da Sala 
dos Sentidos. CRIMIDEIA. Oficina com estudos criminológicos 
apartir do audiovisual. Mediadora: Suzete Bessa. 

MESA 24 Circulação do Santo Fujão - A história de populares 
devotos de São Sebastião da pedreira de Ouro Fino. Lucinete 
de Morais e Raíssa José. Mediador: Arthur Cabral. 

Comunicação

MESA 26 
MEMÓRIA, PAISAGEM E 
CIDADE I

Mediador: 

Arthur Cabral   

MESA 30 Café Virtual! Projeto Pa Comê. 
Venha tomar um café virtual com a realização de receitas super especiais com plantas do nosso quintal!. Mediadora: Suzete Bessa
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A AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO ESPECÍFICA DE COMPETÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988 E A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

Fernanda Sales França Farias  

Escola Brasileira de Direito 

 

A pesquisa aborda as implicações da ausência de definição específica das competências 

administrativas de cada ente federativo no contexto da saúde pública. Deste modo, busca 

demonstrar o desequilíbrio financeiro causado por esta indefinição, na medida em que os 

municípios, em diversos casos, arcam com despesas que, na verdade, seriam de outra unidade 

federativa. Este fenômeno ocorre, principalmente, na judicialização das despesas públicas. 

Nesta hipótese, os magistrados se deparam com um complicado dilema, pois decidir pela 

liberação de alta verba para tratamento de um paciente implicaria também em desequilibrar o 

orçamento de todo o município, porém decidir o contrário acarretaria a morte de um ser 

humano. Para tanto, foi utilizada a pesquisa bibliográfica em livros e artigos com a revisão da 

literatura já construída sobre o tema.  

 

Palavras-chave: competência; Constituição Federal de 1988; direito à saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A CIDADE DE GOIÁS ENTRE O PASSADO NECESSÁRIO E O ANSEIO DE MODERNIZAÇÃO 

 

Thalita Pereira da Fonseca 

Universidade Federal de Goiás 

Suzete Almeida de Bessa 

Universidade Federal de Goiás 

Vitória Alves dos Santos 

Universidade Federal de Goiás 

José William Azevedo Pinto 

Universidade Federal de Goiás 

Ana Júlia Vieira de Andrade 

Universidade Federal de Goiás 

 

A Cidade de Goiás, formada em grande parte por arquitetura colonial de ruas sinuosas e casas 

agrupadas umas às outras, marcava, no incipiente século XX, um ritmo de vida diferente do que 

estava sendo apregoado pelas capitais modernistas. Com o discurso de ruptura com o passado 

e a transferência da capital goiana em 1937, Goiás passou a simbolizar um atraso que deveria 

ser negado e esquecido. Aos poucos, entretanto, foi construída uma narrativa que transformaria 

o sentimento de abandono gerado pela transferência da capital, e a cidade se vincularia à 

Goiânia como sendo o passado necessário, aquela que guardava as verdadeiras raízes culturais 

goianas. Com o crescimento do interesse pela antiga Vila Boa surgiram demandas de novos 

equipamentos na cidade, e, na tentativa de se afirmar como berço cultural do estado, estes 

deveriam ser modernos para atender aos modernos visitantes, orientando à inserção em seu 

tecido urbano de uma arquitetura de traços modernistas. Neste contexto se destacaram as 

edificações modernas do Hotel Turismo, atual Hotel Vila Boa, e o Colégio Estadual Alcide Jubé, 

ambos projetos do arquiteto vilaboense Renan Barros de Oliveira, que acabaram por 

impulsionar a transformação de outras edificações pela cidade. Como resultado, não se viu uma 

quantidade de obras modernas expressivas em relação ao conjunto arquitetônico colonial que 

compõe a cidade, entretanto, é possível observar volumetrias e alterações de fachada 

correspondentes a esse vocabulário modernista permeando o relevante centro histórico.  

 

Palavras-chave: Arquitetura moderna; Cidade de Goiás; Hotel Vila Boa; Colégio Alcide Jubé 

 

 

 



 

 

A DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS E O INSTITUTO DA POSSE  

 

Brunno Almeida  

Universidade Federal de Goiás 

Lara Pereira 

Universidade Federal de Goiás 

 

O presente trabalho aborda a indagação: O direito à terra dos povos indígenas foi consagrado 

pelo instituto da posse? É de suma importância ressaltar que a terra indígena possui caráter 

coletivo na medida em que se destina às atividades produtivas, à preservação dos recursos 

ambientais imprescindíveis ao bem-estar indígena e necessária à sua reprodução física e 

cultural, conforme seus usos, costumes e tradições. Logo, a posse indígena é semelhante ao 

instituto civilista do usufruto, o qual engloba não só a posse, mas também o uso, administração 

e percepção dos frutos. Nessa conjuntura, a demarcação de terras age no sentido de efetivar os 

direitos garantidos na Carta Magna, os quais, por sua vez, vão além de tal instituto civilista. 

 

Palavras-chave: posse; usufruto; demarcação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, NAS EXECUÇÕES TRABALHISTAS, À 

MARGEM DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL: UMA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

DO SÓCIO E O DESCUMPRIMENTO REFLEXO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

 

Ana Thalia Cascalho 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

 

O presente trabalho tem por objeto a análise da aplicação do instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica, nas execuções trabalhistas, em face das sociedades em recuperação 

judicial. Partindo dessa premissa, buscou-se estabelecer uma avaliação criteriosa quanto as 

consequências da responsabilidade dos sócios pelas obrigações da sociedade recuperanda e 

quanto ao descumprimento, de modo reflexo, do plano de recuperação judicial homologado 

pelo juízo recuperacional. Para atingir tal finalidade será utilizada uma metodologia de 

complementariedade, mediante a análise da dogmática jurídica, em virtude da natureza 

predominante das normas jurídicas, e do estudo das atuais jurisprudências trabalhistas, 

especialmente do Recurso de Revista (RR) nº 337.46.2014.5.02.0089, decidido 

monocraticamente pela Relatora Katia Magalhães Arruda do Tribunal Superior do Trabalho. 

 

Palavras-chave: Desconsideração da personalidade jurídica; execução trabalhista; 

responsabilidade dos sócios; descumprimento do plano de recuperação judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUDIÊNCIAS JUDICIAIS DO TJGO EM TEMPOS DE PANDEMIA: ESTUDO DE CASO SOBRE O USO 

DE PLATAFORMA DIGITAL NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS JUDICIAIS 

 

Bruno Vilarinho Pires  

Universidade Federal de Goiás 

Laylla Nayanne Dias Lopes Vilarinho 

Universidade Federal de Goiás 

 

O presente trabalho realiza algumas reflexões sobre a utilização das plataformas virtuais de 

videoconferência na realização de audiências judiciais em tempos de pandemia. Sem pretensão 

de exaurir o tema, a abordagem utilizada tem por objetivo compreender como as audiências 

judiciais têm sido realizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e quais as 

possíveis implicações desse novo método no futuro da prestação jurisdicional.  

 

Palavras-chave: audiência virtual; audiência por videoconferência; Tribunal de Justiça de Goiás; 

TJGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENÁRIOS SOCIAIS MODIFICADOS POR MEIO DO À EDUCAÇÃO À LUZ DA CF/88 E DOS 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 

 

Brenda Cordeiro de Paula Valle 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

 

Direitos humanos são direitos fundamentais e inerentes ao homem regidos pela Constituição 

Federal de 1988, bem como, traçados no plano de metas dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). O direito ao acesso à educação, direito fundamental previsto na CF/88 e no 

ECA, possibilita a mudança de diversos cenários políticos sociais. É inviável não pensar nessa 

garantia fundamental, quando, por exemplo, se estuda maneiras de erradicação da pobreza, 

presentes na ODS 1. Inúmeros são os dados levantados e estudos realizados onde verificam-se 

crianças e adolescentes que, por meio de um sistema educacional justo e de qualidade, 

conseguiram sair da zona de pobreza. Discutir acerca da aplicabilidade de políticas públicas, 

projetos para a promoção ao acesso à educação em regiões carentes e didáticas adotadas é 

primordialmente necessário para que haja uma mudança de perspectiva no desenvolvimento 

da qualidade de vida de muitas crianças e adolescentes. Nesse sentido, levando-se em 

consideração a Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e focando nos 

objetivos 1 e 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é possível levantar dados 

e planos para a adoção de medidas sociais para propiciar a mudança da perspectiva de um futuro 

melhor na vida de milhares de estudantes através do acesso à educação. 

 

Palavras-chave: educação; garantias fundamentais; ODS; erradicação da pobreza; crianças e 

adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPREENDENDO O VENTRE: ESTUDO BIBLIOGRÁFICO ACERCA DO VENTRE E DA MULHER 

 

Suzane Ribeiro Milhomem 

Instituto Federal de Goiás 

Paula Renata Almeida Lima 

Instituto Federal de Goiás 

Thaynara Procópio Gonzaga 

Instituto Federal de Goiás 

Milena Arrais Alves 

Instituto Federal de Goiás 

 

Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica no qual investigamos as produções científicas 

disponíveis no banco de dados do Scielo, identificando artigos científicos que tinham como tema 

a relação entre ventre e mulher. Para a pesquisa, utilizamos como critério as palavras-chave: 

ventre e mulher; quadril e mulher; e pelve e mulher. Os dados foram tabulados e organizados 

por área de conhecimento e agrupados segundo a temática de estudo. Após a análise de dados, 

foi possível observar a predominância de estudos fragmentados e biologicistas acerca da mulher 

e seu corpo, com carência em estudos no qual se aborda o quadril/pelve/ventre em uma 

perspectiva de totalidade em relação à mulher. 

 

Palavras-chave: ventre feminino; Formação e desenvolvimento da mulher; questões de gênero; 

corporalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSTRUIR NO TEMPO NOVO 

 

Camomila Cordeiro 

Universidade Federal de Goiás 

Karine Camila Oliveira  

Universidade Federal de Goiás 

José Rodolfo Pacheco Thiesen 

Universidade Federal de Goiás 

 

Projeto iniciado em 2019 com financiamento do CAU/GO, consistiu na organização de oficinas 

de construção com 11 mulheres moradoras do bairro nas quais se executou um abrigo para uma 

parada de ônibus, desde a preparação do terreno até a pintura. Em uma primeira reunião as 

mulheres presentes disseram quais eram os serviços de obra que mais gostariam de aprender. 

A partir da lista dos serviços mais escolhidos foi elaborado o projeto do abrigo. Foram realizadas 

4 oficinas em finais de semana nas quais buscou-se estabelecer relações de trabalho horizontais 

entre moradoras, estudantes e docentes, cada sujeito contribuindo com o seu saber. Ao final foi 

realizado um seminário no qual as moradoras compuseram a mesa de debates. O resultado mais 

imediatamente perceptível foi o próprio abrigo construído. No entanto, ele foi nesse caso 

apenas um meio e não um fim em si. O processo como um todo contribuiu para estreitar laços 

entre Universidade e comunidade, além de contribuir para a capacitação e geração de 

autonomia entre as mulheres participantes. Gerou também laços entre as próprias moradoras, 

que se fortaleceram como coletivo. Houve também significativa contribuição na formação dos 

estudantes, que se tornaram mais sensíveis às questões da assessoria técnica popular e devem 

levar isso para suas vidas profissionais. O projeto foi documentado do início ao fim, o que 

resultou num filme de 10 minutos capaz de contribuir significativamente para a difusão da 

experiência realizada e fomentar novas ações do mesmo gênero.  

 

Palavras-chave: Canteiro; Mulheres; Assessoria técnica; Autogestão 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRIMES CIBERNÉTICOS: TRANSTORNOS REAIS E VIRTUAIS CAUSADOS COM A COLETA E 

DIVULGAÇÃO DE DADOS DE CUNHO SEXUAL 

 

Warley Eterno dos Santos  

Universidade Federal de Goiás 

Cléria Amar dos Santos 

Universidade Federal de Goiás 

 

A cada momento estamos dependentes de gadgets que realizam o intercâmbio do mundo real 

para o virtual, ou seja, são ferramentas eletrônicas que conectam os seus usuários à Internet, 

um universo de possibilidades e utilizações. Portanto, o uso extensivo desses recursos 

possibilitou o surgimento de práticas criminosas que até então não obtinham visibilidade ou, 

pelo menos, não tinham amparo legal no nosso ordenamento jurídico. Com base nessa 

premissa, empreitamos nosso estudo científico na área do Direito Eletrônico com enfoque nos 

golpes e extorsões relacionadas a conteúdos sexuais que vem sendo cada vez mais recorrentes; 

em que o autor do delito coleta e utiliza esses dados das vítimas (mensagens, fotos, áudios e 

vídeos) para obtenção de vantagens ilícitas. Devido à complexidade, o objetivo central foi a 

realização de uma abordagem sistemática das diversas modalidades em que os crimes 

cibernéticos podem ser executados e seus transtornos que ultrapassam a esfera virtual, 

considerando, também, que há situações em que a evidência da autoria é camuflada. 

 

Palavras-chave: conectividade; privacidade virtual; vítimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DA LITERATURA À REALIDADE: UMA ANÁLISE CRIMINOLÓGICA DA OBRA "O CORTIÇO" E SEU 

REFLEXO NA FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

Cleidemar Marques Filho 

Universidade Federal de Goiás 

Matheus Felipe Ferreira 

Universidade Federal de Goiás 

Yago Silva Ramos 

Universidade Federal de Goiás 

 

O trabalho tem como escopo a análise criminológica da obra literária brasileira “O Cortiço” de 

Aluísio Azevedo, contemporânea a grandes transformações que moldaram a sociedade 

brasileira. Desta forma, procurou-se estabelecer um paralelo entre as figuras do cortiço e da 

favela, orientando-se por elementos historiográficos de cunho jurídico-criminológico, 

sociológico e histórico, estruturantes de aspectos que, embora pareçam não mais existir, ainda 

vigoram, principalmente na política criminal contemporânea. 

 

Palavras-chave: O cortiço; favela; política criminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEBATES VIRTUAIS E A EXPERIÊNCIA DO CRIMIDEIA DURANTE A PANDEMIA 

 

Allan Hahnemann Ferreira 

Universidade Federal de Goiás 

Fernanda Rezek Andery 

Universidade Federal de Goiás 

Cleidemar Cesário Marques Filho 

Universidade Federal de Goiás 

Matheus Felipe Mendes Ferreira 

Universidade Federal de Goiás 

Nathália Lemes Toledo Bernardino 

Universidade Federal de Goiás 

Thiago Ferreira Cabaline 

Universidade Federal de Goiás 

 

O trabalho tem como escopo a análise da experiência do grupo goiano de criminologia 

(“CRIMIDEIA”) durante a pandemia, suas atividades e suas produções nesse contexto, entre as 

quais se destacam os debates realizados por videoconferências sobre “Bezerra da Silva e o 

realismo marginal: uma análise à luz da criminologia crítica” (evento realizada em conjunto do 

projeto Habitaracidade) e o projeto do Cine cangaço, executado em três oportunidades. Os 

debates realizados no cine Cangaço possuíram como referência as obras “Auto de Resistência", 

de Natasha Neri e Lula Carvalho, “O Experimento de Aprisionamento de Stanford” de Kyle 

Patrick Alvarez, e o filme “O poço” dirigido por Galder Gaztelu-Urrutia, além dos textos 

“Necropolítica” de Achille Mbembe e “Realismo marginal” da professora Vera Malaguti. As 

discussões foram realizadas por membros do CRIMIDEIA, em conjunto com professores e 

estudantes dos mais diversos cursos da Universidade Federal de Goiás- Regional Goiás, além de 

convidados. Pontua-se também o esforço desempenhado na execução dessas atividades, 

realizadas em contexto de pandemia e quarentena, desafio que atinge frontalmente o grupo e 

seus membros, em especial os economicamente mais vulneráveis. Transparece assim o 

compromisso dos membros do grupo com a atividade acadêmica, buscando a realização das 

atividades da maneira mais inclusiva, haja vista as barreiras econômicas da comunicação à 

distância. Isso posto, por meio dos debates construídos e registrados em atas e gravações 

espera-se construir uma breve análise sobre os discursos criminológicos expressos nas obras 

citadas e suas conexões com sistema penal latino-americano. 

 

Palavras-chave: Criminologia, debates, Cine Cangaço, pandemia, Crimideia 



 

 

 

DO CRIME PASSIONAL AO FEMINICÍDIO: UMA LINHA FUNDAMENTADA NO CASO ÂNGELA 

DINIZ HISTÓRICA 

 

Larissa Batista dos Santos 

Universidade Federal de Goiás 

Paula Franco Alves 

Universidade Federal de Goiás 

Viviane da Silva Pires  

Universidade Federal de Goiás 

 

O presente trabalho apresenta o estudo do caso Ângela Diniz, conhecido por se tratar de um 

dos primeiros casos de feminicídio do Brasil que ganhou notoriedade nacional. Isto pois, o autor 

do crime, que até então era companheiro da vítima e havia sido sentenciado a 2 anos de 

reclusão, pois em seu primeiro julgamento pautado no discurso de legítima defesa da honra, 

como crime passional, foi julgado pela segunda vez, e graças ao movimento feminista intitulado 

“quem ama não mata”, condenado a 15 anos de reclusão. Desde a antiguidade, o conceito e a 

forma que determinados povos tratam o delito tem relação direta com sua formação. No Brasil, 

está vigente, o Código Penal de 1940, onde o bem jurídico mais importante a ser tutelado, é a 

vida. De acordo com Carla Pandolfo (2015), era comum, no Brasil, há anos, o crime de homicídio 

por parte de um homem à sua companheira, ser “desculpado”, alegando legítima defesa da 

honra, que era aceito pela sociedade principalmente nos tempos em que o adultério era crime. 

Contudo, surge em 1976, o termo feminicídio que se referia a morte de mulheres condiciona ao 

gênero. Outrossim, esse termo tornou-se uma qualificadora do homicídio no Código Penal, pela 

lei 13.104/2015. Afinal, as mortes de mulheres continuam no Brasil de forma genocida, sendo 

uma morte a cada 2 horas, representando a 5o posição no ranking de feminicídio. Ademais, o 

período pandêmico, tornou pior esse cenário, ocorrendo um aumento de 22% nos casos de 

feminicídio. 

 

Palavras-chave: crime passional; feminicídio; Ângela Diniz 

 

 

 

 



 

 

 

DO MONUMENTO ISOLADO À PAISAGEM CULTURAL: UM BREVE PANORAMA DA EVOLUÇÃO 

DO ENTENDIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR NO ÂMBITO DA PRESERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO A PARTIR DA CIDADE DE GOIÁS, GO 

 

Thalita Pereira da Fonseca  

Universidade Federal de Goiás 

Eduarda Oliveira Luz 

Universidade Federal de Goiás 

Desde seu primeiro tombamento, em 1951, até a expansão do perímetro salvaguardado de seu 

centro histórico, no início do século XXI, a cidade de Goiás reflete a ampliação que sofreu o 

debate acerca do entendimento de valoração que se atribui ao bem patrimonial. Intitulada 

Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) em 2001, a cidade localizada no centro oeste brasileiro é caracterizada 

predominantemente pelo tecido urbano e casario remanescentes do período colonial, 

conservando suas técnicas e materiais. A partir da apresentação da preservação empreendida 

na cidade goiana, o presente trabalho considerou ser esta um rebatimento da trajetória das 

discussões a respeito da atribuição de valor no contexto nacional, em alinhamento ao debate 

internacional, refletido no conteúdo das Cartas Patrimoniais. O trabalho procedeu, assim, à 

visitação destas últimas, entre outros documentos, a fim de contextualizar as ações de 

salvaguarda realizadas na cidade, que passaram do tombamento majoritário de seus 

monumentos isolados à atual proteção de seu conjunto histórico, englobando, ainda, a 

paisagem natural circundante.  

Palavras-chave: preservação; atribuição de valor; cidade de Goiás; patrimônio 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ECONOMIA POLÍTICA: O ENSINO CRÍTICO E O PERFIL DISCENTE 

 

Samara Santos Silva  

Universidade Federal de Goiás 

Ana Julia Paiva Souto 

Universidade Federal de Goiás 

 

Trata-se de um relato de experiência, cujo objetivo é descrever a construção de um Caderno de 

Questões Comentadas de Economia Política I, de caráter introdutório. A importância do estudo 

da Economia Política, no campo do Serviço Social é ímpar e se dá em razão dos seus subsídios 

teóricos serem capazes de fundamentar e proporcionar a compreensão da dinâmica da 

sociedade capitalista. Dessa forma, o estudo é capaz de contribuir para a formação crítica das e 

dos estudantes acerca da realidade. Entretanto, precisamos fomentar novas possibilidades de 

estudo, uma vez que o perfil discente do curso é marcado por graduandas/os da classe 

trabalhadora. O Caderno foi desenvolvido tendo como base as aulas de Economia Política I 

ministradas no segundo semestre. É uma proposta de exercitar o que vemos em sala de aula 

sustentando a necessidade de responder questões para fixar o conhecimento adquirido.  

 

Palavras-chave: Economia Política, formação crítica, classe trabalhadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXPERIÊNCIAS AUDIOVISUAIS NO PROJETO DE EXTENSÃO TRIANDO CAMINHOS: TRAJETÓRIA 

DE VIDA DAS CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

 
Agnes Aparecida Santos 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

Cesar David Rodriguez Pulido 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

Elder Patrick dos Santos Queiroz 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

 

Este trabalho é um relato da experiência vivida por estudantes bolsistas do projeto extensão 

Triando Caminhos: Trajetórias de Vida das Catadoras de Materiais Recicláveis. O projeto Triando 

Caminhos propõe a estudantes do Bacharelado em Cinema e Audiovisual do IFG – Campus Goiás 

a realização de um filme documentário sobre as catadoras de materiais recicláveis na Cidade de 

Goiás, no contexto das ações do Coletivo Recicla Goiás. O Coletivo, composto por docentes, 

discentes e técnicos das três instituições de ensino superior da cidade (IFG, UEG, UFG), formou-

se em 2019, a fim de pressionar o poder público a implementar a coleta seletiva na cidade. A 

cidade de Goiás, tombada pela UNESCO como patrimônio da humanidade desde 2001, abriga 

entre seus atrativos culturais o Festival Internacional de Cinema Ambiental – FICA. A cidade e o 

festival já foram palco de importantes debates, filmes e atividades cujo centro é o meio 

ambiente. Porém, distante do Centro Histórico, a realidade é bem diferente. O lixão da cidade, 

aberto até junho de 2020, contava com trabalhadoras e trabalhadores da reciclagem em 

condições de trabalho precarizadas. É neste contexto que este trabalho busca, por meio do 

relato de experiências auditivas durante as produções audiovisuais no lixão, produzir algumas 

reflexões sobre a prática cinematográfica e sua inserção no meio social. 

 

Palavras-chave: Território sonoro, experiência sensorial, audiovisual, catadoras, lixão 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INCLUSÃO ESCOLAR, CARTOGRAFIA ESCOLAR E METODOLOGIAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

Raquel Marcelino dos Santos 

Universidade Estadual de Goiás 

 

Esta pesquisa tem como proposta proporcionar reflexões sobre a trajetória da educação 

inclusiva e o ensino de geografia, bem como averiguar as metodologias utilizadas pelos docentes 

para ministrar o conteúdo de cartografia para os alunos com cegueira ou baixa visão. A pesquisa 

empírica foi realizada em uma escola da cidade de Mossâmedes (GO). Nessa perspectiva foi feito 

o levantamento e revisão bibliográfica; levantamento de dados da Subsecretaria de educação; 

seleção de uma das escolas; entrevistas semiestruturadas e acompanhamento. A adaptação de 

mapas desenvolvidos na escola parece insuficiente para a aprendizagem do aluno. Nesse 

sentido, o objetivo é compreender como os alunos com deficiência visual são inseridos no 

âmbito escolar.  

 

Palavras-chave: deficiência visual; cartografia escolar; inclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MULHER HONESTA: AS MARCAS DE UM PASSADO ESCRAVISTA 

 

Amanda Inara de Brito Santana  

Universidade Federal de Goiás 

José Humberto de Goes Junior  

Universidade Federal de Goiás 

 

O presente estudo tem como pretensão investigar como a classificação “mulher honesta” 

empregada no Código Criminal Brasileiro de 1830 alcança diretamente a mulher negra. Para 

tanto, utiliza termos como “virgem”, “honesta” ou, “prostituta”, “pública”. É importante refletir 

o alcance desse estigma no período em que corpos negros escravizados eram dispostos de 

forma quase absoluta por seus donos, fazendo com que a mulher negra seja triplamente 

explorada e a principal vítima da naturalização das opressões. 

 

Palavras-chave: racismo estrutural; identidade nacional; lugar social da mulher negra; racismo 

e legislação brasileira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O ATENDIMENTO DOS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL PELA CSS EM 2019 

 

Romênia de Brito Rodrigues 

Universidade Federal de Goiás 

Maria Ciurinha Pereira dos Santos 

Universidade Federal de Goiás 

Paloma Mendes Guimarães 

Universidade Federal de Goiás 

 

Este banner é parte do Projeto de Intervenção, produzido pela autora enquanto estagiária na 

Coordenação de Serviço Social (CSS). O objetivo é dar visibilidade ao trabalho realizado pela CSS 

de inclusão de estudantes nos projetos e bolsas da PRAE/UFG em 2019. Para isso, os/as 

assistentes sociais realizam o estudo da realidade de estudante solicitante de vaga em projeto 

ou bolsa. A PRAE é responsável pelo planejamento, execução, acompanhamento e avaliação da 

Política de Assistência Social ao Estudante (PASE), que propõe- se a garantir a permanência de 

estudantes de baixa renda na UFG para evitar a evasão e a retenção universitária. Esses 

programas da AE são amparados pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) Decreto 

no 7.234/2010 e pela Resolução CONSUNI n. 44/2017 (PASE/UFG). 

 

Palavras-chave: trabalho; inclusão; permanência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O NEGRO NA LEGISLAÇÃO CIVIL DO SÉCULO XIX: ENTRE A SUTILEZA E A OBJETIFICAÇÃO  

 

Nicolas Nascimento 

Universidade Federal de Goiás 

José Humberto Góes 

Universidade Federal de Goiás 

 

O presente trabalho analisa a forma como os negros foram inseridos na legislação civil do século 

XIX e o impacto desse tratamento na construção do racismo estrutural brasileiro, conforme o 

conceito do filósofo Silvio de Almeida (2018). Os possíveis resultados da pesquisa apontam que 

em meados do século XIX, à medida em que o Brasil se inseria na lógica mercantil globalizada, 

as legislações internas avançavam no sentido de modernização das relações públicas e privadas 

a partir de um “liberalismo à brasileira”, que se firmava na escravização da população negra. 

Enquanto o Código Comercial denomina negros de semoventes expondo o racismo de forma 

explícita, a Lei de Terras exclui estes do direito de adquirir propriedades de maneira sutil.  

 

Palavras-chave: racismo estrutural; identidade nacional; questão agrária; raça; cidadania; 

direito à terra; desigualdade. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEGURIDADE SOCIAL E A POPULAÇÃO RURAL: PAPEL DO ESTADO E DA SOCIEDADE À LUZ DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS 

 

Pâmela Cristina Silva 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

 

Tem-se por seguridade social o conjunto integrado de ações da sociedade e do Estado a fim de 

assegurar os direitos relativos à saúde, à assistência social e à previdência. O presente estudo, 

em andamento, possui enfoque nesse último, já que atualmente, tendo em vista as reformas 

ocorridas no passado e as quais vêm ocorrendo, sempre há o debate acerca da forma mais eficaz 

de garantir o seguro social, cuja origem se deu no Império Romano. A problemática a ser 

investigada refere-se aos impactos das atuais reformas previdenciárias causados na zona rural, 

no âmbito estadual com enfoque no município de Jaraguá - Goiás, questionando-se se a relação 

com a Declaração Universal Dos Direitos Humanos.  

 

Palavras-chave: seguridade social; previdência; população rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISIBILIZAR OS INVISÍVEIS: MAPEAMENTO QUANTITATIVO DOS CATADORES E CATADORAS DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS DA CIDADE DE GOIÁS  

 

Débora Fernanda de Jesus 

Universidade Federal de Goiás 

Fabiana Itaci Corrêa Araujo 

Universidade Federal de Goiás 

 

Apresentam-se os resultados parciais da pesquisa “Mapeamento Quantitativo dos Catadores e 

Catadoras de Materiais Recicláveis da cidade de Goiás – GO”, referentes às atividades 

desenvolvidas no período de agosto de 2019 a fevereiro 2020. que, por sua vez, compõe o 

projeto de pesquisa “Subsídios Científicos para Elaboração e Implementação do Plano Municipal 

de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos na cidade de Goiás”.  

 

Palavras-chave: políticas públicas de resíduos sólidos; catadoras/es de materiais recicláveis; 

empreendimentos econômicos solidários. 
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