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Resumo

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a função 

social na formação do arquiteto e urbanista, baseando-se em pro-

cessos extensionistas e no contato direto com a população atendida. 

O Movimento Social pela Reforma Urbana recuperou, na década 

de 1980, propostas interrompidas durante o Regime Militar, que 

traziam a participação social e a gestão democrática como pilares de 

uma forma de olhar e produzir as cidades brasileiras. Desde a pionei-
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ra inserção da política urbana como parte do conteúdo da Consti-

tuição de 1988, que assumiu a tarefa de promoção de um urbanismo 

democrático e integrado às demais políticas estatais de promoção 

de direitos fundamentais, e da consolidação da função social da pro-

priedade urbana, com o Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001) e 

a MP n. 2220/2001, a participação social vem pleiteando cada vez 

mais espaço como prática legítima na gestão das cidades. Diante da 

atual efetividade dos instrumentos de gestão democrática e a capaci-

dade técnica em atuar junto às comunidades nesse sentido, o artigo 

pretende demonstrar a importância de se incorporar práticas partici-

pativas no recorte de formação dos profissionais urbanistas, por meio 

da extensão universitária. Seu enfoque está na assessoria técnica, que 

parte de um entendimento de colaboração equânime, ainda que por 

vezes assimétrica, entre saber técnico e saber local. Como estudo 

de caso, apresenta-se a abordagem de assessoria técnica desenvol-

vida dentro do Laboratório de Projetos do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal de Goiás – Regional Goiás, a 

partir do trabalho de melhorias habitacionais, efetuado junto à co-

munidade da Cidade de Goiás. O fato de ser um curso consolidado 

em uma cidade pequena, com características diferentes do contexto 

urbano metropolitano, transforma-o em oportunidade singular para 

desenvolver uma formação acadêmica que prioriza a discussão da 

função social do Arquiteto e Urbanista junto à conquista do direito 

à cidade para a população vulnerável.

Palavras-chave: Assessoria Técnica, Extensão Universitária, 

Melhoria Habitacional.
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The Social Collaboration In The Formation 
Of Urbanist Architects

Abstract

This article aims to reflect on the social function in the training 

of the architect and urbanist, based on extensionist processes and 

direct contact with the population served. In the 1980s, the Social 

Movement for Urban Reform revived proposals that were inter-

rupted during the Military Regime, which brought social partici-

pation and democratic management as pillars of a way of looking 

at and producing Brazilian cities. From the pioneering insertion of 

urban policy as part of the 1988 Constitution, which assumed the 

task of promoting a democratic urbanism and integrated with other 

state policies to promote fundamental rights, and the consolidation 

of the social function of urban property, with the Statute of the 

City (Law n. 10.257 / 2001) and MP n. 2220/2001, social partici-

pation is increasingly demanding space as a legitimate practice in 

the management of cities. Given the current effectiveness of the 

instruments of democratic management and the technical capacity 

to work with the communities in this sense, the article intends 

to demonstrate the importance of incorporating participatory 

practices in the training of urban planning professionals through 

university extension. Its focus is on technical advice, which starts 

from an understanding of equal, although sometimes asymmetric, 

collaboration between technical know-how and local knowledge. 

As a case study, the technical advisory approach developed within 
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the Projects Laboratory of the Architecture and Urbanism course 

of the Federal University of Goiás - Regional Goiás, is presented, 

based on the work of housing improvements, carried out with the 

community of Goiás City The fact that it is a consolidated course 

in a small city, with different characteristics of the metropolitan 

urban context, turns it into a singular opportunity to develop an 

academic formation that prioritizes the discussion of the social 

function of the Architect and Urbanist together with the conquest 

of the right to the city vulnerable population.

Keywords: Technical Assistance, University Extension, Hou-

sing Improvement.

Introdução

As cidades brasileiras passaram por um processo de urbaniza-

ção intenso, concomitante ao processo de industrialização desenca-

deado no final da primeira metade do século XX, sobretudo com 

os planos de expansão e fundação de municípios, principalmente 

nas regiões centro-oeste e norte brasileiras (SANTOS, 2018). Esse 

fenômeno impulsionou a situação exorbitante do êxodo rural, 

principalmente entre as décadas de 1960 e 1980, que tirou milhares 

de pessoas do cenário do campo para trabalharem e viverem nas 

zonas urbanas; alguns grupos, inclusive, como trabalhadores braçais 

de muitas obras de urbanização e construção civil, tanto na for-

mação de cidades quanto em grandes infraestruturas de suporte 

ao progresso econômico industrial. Um dos rebatimentos desse 

processo é o acréscimo de 50 milhões de pessoas em áreas urbanas 

durante o período citado, além do surgimento de novas questões 
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urbanas, suscitadas a partir das novas demandas em aspectos sociais, 

econômicos e culturais (MARICATO, 2015).

O cenário caótico da falta de planejamento, principalmente 

no que tange à habitação, tornou-se uma constante que se des-

dobrou na ausência ou baixa qualidade das condições de moradia, 

entendendo que essa plena qualidade é um direito social básico 

brasileiro, previsto no artigo 6° da Constituição Federal de 1988. É 

em virtude desses fatores que esse momento foi marcado pelas lutas 

em prol da moradia própria, o que automaticamente gerou conse-

quências no território das cidades brasileiras. Motivou-se, assim, a 

rearticulação do Movimento de Reforma Urbana, para que, dentro 

do processo de democratização, se procurasse formas de incluir 

na constituinte pontos que conduzissem a um maior controle do 

território pelos municípios. Essa articulação teve como principais 

conquistas a inclusão de institutos jurídicos fundamentais previstos 

nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, posterior-

mente a criação da Lei n. 10.257, do Estatuto das Cidades, em 2001 

e as Políticas e Programas[1] sociais e territoriais decorrentes dos 

primeiros anos da criação do Ministério das Cidades, em 2003.

É inegável que os programas de gestão urbana, de aplicação do 

direito à cidade, moradia, dentre outros, surgiram nesse período e 

modificaram significativamente as dinâmicas territoriais e a paisagem 

de municípios brasileiros. A nova legislação e seus instrumentos 

levaram para esses lugares questões que ainda passavam por 

dificuldades de serem geridas, como o caso da habitação. Assim, a 

implantação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) se 

tornou presente em diversas cidades e seus conjuntos se tornaram 
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fato; passaram a figurar nos espaços urbanos e as paisagens foram 

modificadas em virtude da implantação de conjuntos habitacionais. 

Porém, muitos desses foram inseridos descontextualizados da trama 

urbana e colocados em áreas distantes dos núcleos centrais. A grande 

vulnerabilidade social na qual vivem as famílias atendidas, seja no 

campo ou na cidade, faz com que o modelo tenha boa aceitação.

A Constituição Federal de 1988 conferiu aos municípios a tarefa 

de conduzir e implementar a Política de Desenvolvimento Urbano, 

mediante diretrizes fixadas em lei federal. Sendo assim, O Estatuto 

das cidades (lei nº 10.257/2001) estabeleceu a gestão democrática 

por meio de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade. Somos, então, participativos? Estudos de caso de pro-

jetos mostram níveis bem distintos de participação popular, gerando 

projetos de habitação com resultados significativamente diferentes.

Partindo do panorama acima e com relação à atual efetividade 

desses instrumentos de gestão democrática e a capacidade técnica 

em atuar junto às comunidades nesse sentido, o artigo pretende 

demonstrar a importância de se incorporar práticas participativas 

no recorte de formação dos profissionais urbanistas, por meio da 

extensão universitária. Seu enfoque está na assessoria técnica, que 

parte de um entendimento de colaboração paralela onde as etapas 

projetuais, ao serem desenvolvidas junto à população, potencia-

lizam a relação aditiva entre saber técnico e saber local. Como 

estudo de caso, apresenta-se a abordagem de assessoria técnica 

desenvolvida por alunos e professores do curso de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás – Câmpus da 

Regional Goiás – dentro do Laboratório de Projetos, a partir do 
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trabalho de melhorias habitacionais, efetuado junto à comunidade 

da Cidade de Goiás. O fato de ser um curso consolidado em uma 

cidade pequena, que foge aos padrões do contexto metropolitano 

de urbanização, favorece a configuração de um locus privilegiado 

na discussão sobre a função social do Arquiteto e Urbanista junto 

à conquista do direito à cidade para a população vulnerável; fator 

esse que influencia o ascendimento constante do debate não só em 

sala de aula, mas nas diferentes práticas de extensão e pesquisa que, 

aos poucos, vão se solidificando junto ao corpo docente e discente.

O Espaço Urbano E Seus Agentes Sociais 
Produtores

Para se compreender a necessidade de se formar profissionais 

conscientes da diversidade de atores sociais que constroem os espa-

ços urbanos, e que valorizem a voz da comunidade como pressu-

posto para a construção de cidades mais inclusivas, é imprescindível 

iniciar-se pelo entendimento do que consiste o espaço urbano e 

como reflete a interação entre esses atores sociais.

Partiremos do conceito trazido pelo geógrafo Roberto Corrêa 

(1989), onde o espaço urbano é, por definição, fragmentado, arti-

culado, reflexo e condicionante da sociedade, bem como o lócus 

da materialização dos movimentos de luta e da espacialização das 

relações sociais e de produção. Fragmentado no sentido de que 

materializa a desigualdade social e econômica, resultante de uma 

sociedade capitalista, e espacializa as relações sociais de dominação e 

exclusão - condicionando a cidade à formação de áreas segregadas.
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Por ser reflexo social e fragmentado, o espaço urbano, 
especialmente o da cidade capitalista, é profundamente 
desigual: a desigualdade constitui-se em característica pró-
pria do espaço urbano capitalista. (CORRÊA, 1989. P. 8)

Porém, o espaço seria articulado na medida em que cada parte 

da cidade necessita e mantém relações espaciais entre si. Isso por-

que o espaço urbano, nessa mesma lógica, seria o lugar onde se 

reproduzem as relações sociais e as condições de produção. Assim, 

além de articulado, o espaço se tornaria o reflexo e condicionante 

da estrutura da sociedade capitalista, bem como suas dinâmicas, 

levando-o a se tornar também dinâmico e mutável.

Por ser reflexo social e porque a sociedade tem a sua di-
nâmica, o espaço urbano é também mutável, dispondo de 
uma mutabilidade que é complexa, com ritmos e natureza 
diferenciados. (CORRÊA, 1989. P. 8)

Sua fragmentação desigual culminaria na transformação da ci-

dade como cenário e objeto das lutas sociais. Levando em conta o 

que é apresentado como premissa por Corrêa, é possível construir, 

inicialmente, o argumento onde o que se demanda do espaço é 

que ele traduza, em imagem coletiva comum, os divergentes an-

seios e necessidades dos agentes sociais que produzem e vivenciam 

cotidianamente as cidades, materializando soluções aos conflitos 

gerados pela sociabilidade - o encontro e a convivência com o 

diferente no espaço público.

Para Corrêa, esses agentes sociais urbanos seriam, de fato, toda 

a sociedade, dividida em interesses de grupos específicos: proprietá-

rios (fundiários e dos meios de produção), promotores imobiliários, 

Estado e grupos sociais excluídos. Aqui, optou-se por reorganizar 
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esta classificação, de modo a unir os proprietários e promotores 

imobiliários em iniciativa privada, destrinchar os grupos sociais 

excluídos em sociedade civil organizada - movimentos sociais e 

terceiro setor - e sociedade civil desorganizada - o cidadão comum 

que representa interesses próprios - e acrescentar a Universidade 

como, também, um agente social urbano, por fomentar a relação 

entre a produção de conhecimento técnico e o saber local, através 

de programas de extensão que se aproximam das comunidades.

Para Kevin Lynch, o fato do espaço da cidade ser constituído 

tanto pela materialização quanto pela combinação das dinâmicas 

que compõem a sociedade, faz com que cada indivíduo gere uma 

imagem mental da cidade, mutável, formada pela percepção de 

cenários identitários importantes, carregando significados simbó-

licos, afetivos e memórias. Tais significados podem ser estritamente 

individuais ou coletivos. Relacionando-se a ideia de produção do 

espaço urbano condicionado às relações sociais de Corrêa, essas 

imagens da cidade apresentadas por Lynch corresponderiam, por-

tanto, às demandas dos agentes sociais urbanos aqui descritos.

Cada indivíduo cria e assume sua própria imagem, mas 
parece existir um consenso substancial entre membros 
do mesmo grupo. Essas imagens de grupo, consensuais 
a um número significativo de observadores, é que inte-
ressam aos planejadores urbanos dedicados à criação de 
um ambiente que venha a ser usado por muitas pessoas. 
(LYNCH, 2014. P. 8)

Desta forma, tais imagens individuais possuem atributos com-

partilhados por grupos sociais específicos, que acabam por formar 

uma imagem coletiva da cidade. Para Lynch, é com a leitura e 
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formação dessas imagens que o urbanista tem de se preocupar: Para 

que se faça cumprir plenamente a função social da propriedade 

urbana, definida pelo Estatuto das Cidades, o técnico deve buscar 

tornar essa imagem coletiva da cidade a mais inclusiva possível, 

ou seja, traduzir a maior quantidade de perspectivas de diferentes 

agentes sociais e alcançar a mais plena integração entre eles.

É neste contexto que se valoriza a importância da gestão de-

mocrática das cidades no que tange, sobretudo, aos instrumentos de 

planejamento urbano local. A inclusão e justaposição de divergen-

tes visões e perspectivas sobre o papel que a cidade precisa cumprir 

para satisfazer as necessidades das classes sociais - sobretudo as mais 

excluídas do direito à cidade - só pode ser alcançada, efetivamente, 

por meio da adoção de processos participativos que entendem o 

saber técnico e o saber local em um mesmo patamar de conheci-

mento. Ainda que cheguem a resultados diferentes - o que faz com 

que sejam complementares -, ambos possuem a mesma importân-

cia para a consolidação de um diálogo democrático sobre como 

a cidade deve crescer e direcionar suas dinâmicas, priorizando a 

função social da propriedade urbana como controle e termômetro 

na consolidação do espaço urbano, acima das relações de produção.

A Função Social Do Arquiteto E Urbanista

Dentro do pensamento acima explicitado, entende-se que a 

multiplicidade de agentes sociais urbanos, bem como a diversidade 

de suas demandas sociais e necessidades básicas de moradia, fruição 

e permanência no espaço público encaminha o próprio Urbanismo, 
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como campo de conhecimento, a pensar na conciliação destas ex-

pectativas sociais a partir da colaboração plena, visando a construção 

de cidades progressivamente inclusivas. Assim, o arquiteto urbanista 

deixa de ocupar o centro do processo de criação projetual para se 

tornar um facilitador. Para que se torne possível solidificar essa visão, 

é importante estendê-la a própria formação de futuros profissionais, 

partindo de práticas de extensão que aproximem os estudantes da 

comunidade, estabelecendo um contato contínuo de colaboração. O 

contato com a comunidade deve ensinar uma prática de projeto e 

planejamento que reconheça o saber local em equidade de impor-

tância e cumpra a função de fornecer aos indivíduos as ferramentas 

necessárias para suscitar a representação de suas próprias demandas.

Paola Jacques, ao tratar do papel do arquiteto e urbanista na 

intervenção em assentamentos, atribui a função de “interlocutor”. 

Atualmente, ainda que muitos autores reconheçam a importância 

da inclusão das pessoas na construção das cidades na contempora-

neidade, a gestão urbana ainda insiste em uma postura impositiva, 

tornando o esforço de fomentar o papel do técnico planejador 

como mediador dessas necessidades sociais ainda incipiente. Para 

a autora, contudo, esse profissional deveria adotar um papel mais 

voltado à condução dos diferentes atores e no gerenciamento da 

expressão de seus anseios autonomamente. (JAQCUES, 2003)

Em resumo, o arquiteto-urbanista deveria simplesmente con-

duzir os diferentes atores e gerenciar os fluxos de movimento já 

existentes no contexto local. Desse modo, o papel do técnico se tor-

naria discreto, coletivo e anônimo. Para isso acontecer, é necessário 

abandonar, dentro da profissão, a tradicional postura demiúrgica, 
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onde a participação social serve apenas como consulta póstuma. 

Assim, é possível entender a necessidade de, ainda na formação 

acadêmica, estimular os urbanistas a respeitarem as dinâmicas locais 

consolidadas e, ao intervir, dar continuidade ao processo de leitura 

urbana já iniciado pelos próprios moradores, apenas auxiliando-os 

a materializar os anseios sociais de forma a obter a maior qualidade 

de vida urbana e habitabilidade possível.

É dentro dessa perspectiva que se pode entender a concep-

ção da assessoria técnica cumprindo um importante papel dentro 

da Universidade, através de programas de extensão. Isso porque 

busca uma confluência entre a formação do arquiteto urbanista 

e uma atuação profissional futura mais próxima ao saber local das 

comunidades e da importância de se reconhecer o poder de voz da 

comunidade - sobretudo nos recortes mais vulneráveis - em uma 

posição equânime ao tecnicismo na gestão das cidades.

Para que essa horizontalidade no processo participativo seja 

alcançada, um programa de assessoria técnica em Arquitetura e 

Urbanismo deve ter como parâmetro primordial a elaboração de 

estratégias de ação participativa, atingindo os níveis de formação 

e educação. Para Gramsci, justamente essas estratégias de forma-

ção e educação eram a solução para que o trabalhador, nutrido 

de códigos, se elevasse culturalmente e passasse a ser agente de 

sua transformação, deixando de lado o conformismo e a simples 

adesão a programas “vindos de cima”. Nesse sentido, o profissional 

que desempenha a assessoria técnica cumpriria sua função social na 

construção das cidades, tornando-se um facilitador da autonomia 

do indivíduo no processo de fomento ao engajamento comunitário 



24

e um interlocutor que fornece os instrumentos técnicos necessá-

rios a representação dessas diretrizes e demandas sociais levantadas 

em desenho urbano e planejamento.

Laboratório De Projetos (UFG):
Estudo De Caso

O Laboratório de Projetos (LabProj) é uma iniciativa do Curso 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás – 

Regional Goiás. A presença de um curso público em uma pequena 
cidade interiorana se mostra como locus privilegiado para discutir 

a função social do arquiteto e urbanista, buscando contribuir para 

a melhoria do ambiente construído e para garantir a arquitetura e 
urbanismo enquanto um direito. A partir de um edital do Conse-

lho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), em 2017, o 

LabProj se estruturou para a realização de assessoria técnica para 15 

famílias moradoras do Residencial Tempo Novo, no município de 

Goiás-GO. Promoveu, assim, reflexões críticas coletivas com gru-

pos socialmente vulneráveis a respeito dos problemas habitacionais 

e urbanos que os envolvem e dotou as famílias de instrumental 

reflexivo e técnico para a realização de futuras melhorias nas habi-

tações. Em 2018, também a partir de um novo edital do CAU/GO, 

desenvolveu-se um processo de assessoria técnica aliado a oficinas 

participativas com diferentes abordagens de reconhecimento do 

bairro, da moradia e sua extensão vinculada ao espaço público. In-

tencionou-se, ainda, fornecer ferramentas para que aprendessem a 



25

reconhecer e expressar suas demandas familiares de moradia, bem 

como ler essas representações projetuais do espaço edificado.

O Bairro Tempo Novo foi construído mormente a partir de 

políticas habitacionais diversas, executadas em três etapas, e atual-

mente conta com 303 (trezentos e três) lotes ocupados. A criação 

do bairro, a partir de 2001, pode ser questionada, visto que o censo 

demográfico de 2000 apontava que dos 11.115 domicílios exis-

tentes, 1.389 são considerados vagos (IBGE, 2000). Esse número 

seria suficiente para resolver o déficit de 696 habitações apontadas 

pelo Instituto Mauro Borges (2017) para o município. A ausência 

de política urbana necessária para o aproveitamento desse esto-

que imobiliário é resultado da falta de planejamento relacionada à 

insuficiência técnica do município, bem como a incapacidade de 

enfrentar o desafio político de destinar parte desses imóveis para 

habitação de interesse social. O plano Diretor da cidade data de 

1992 e não utiliza os instrumentos inovadores garantidos após a 

aprovação do Estatuto das Cidades em 2001.

A instalação do bairro no referido local serve ao interesse de 

expandir a malha urbana e valorizar áreas adjacentes através da 

instalação de infraestruturas, ainda que precárias. Registra-se, no 

bairro Tempo Novo, a inexistência de equipamentos sociais públi-

cos como Unidade Básica de Saúde (UBS), atendimento de Agente 

de Saúde, educação infantil (antiga Creche), centro de convivência, 

escola, praças, áreas de lazer, de trabalho e renda, de arte, de cultura 
dentre outros. O bairro Tempo Novo é constituído (com constante 

flutuação nos dados por conta do surgimento e demolição de ocu-

pações pelo bairro) por aproximadamente 200 famílias em situação 
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mais ou menos regular e mais, aproximadamente, 100 famílias em 

situação ainda não regularizada (ocupações).

Toda essa realidade social mobilizou a Universidade Federal 

de Goiás (UFG) - Regional Goiás, por meio do Curso de Serviço 

Social em 2012, a encampar um Projeto de Extensão, nominado 

em 2017 de “Residencial Tempo Novo: arte cultura e sociabilida-

de”. O trabalho pautou-se em reivindicações discutidas em ple-

nárias, abrangendo, sobretudo a demanda de abrigos nas paradas 

do ônibus/coletivo; manutenção da iluminação pública; áreas livres 

(atividades físicas, lazer, convivência e outras); transporte público 

escolar; regularização das escrituras habitacionais; distribuição de 

lixeiras (material reciclável); acompanhamento de Agente de Saúde 

(ações preventivas e educativas); urbanização, arborização e reflo-

restamento; água potável em tempo de estiagem; captação de água 

das chuvas; trabalho e renda (oficinas produtivas, cooperativa de 

material reciclável, artesanais, hortas medicinais e alimentícias).

O projeto de extensão iniciado pelo Curso de Serviço So-

cial realizou atividades que marcaram o processo de formação 

acadêmico-profissional, bem como a possibilidade de empreender 

ação-reflexão-ação (práxis) evidenciadas em eventos como o “Dia 

na Praça”, “Chá das Cinco”, Ato fundacional da Praça Comuni-

tária, entre outros. Em julho de 2017 inaugurou-se uma constru-

ção ampliada das ações de extensão com a participação efetiva de 

um professor de Arquitetura e Urbanismo, experiência que sela 

uma diversidade evidenciada no trabalho coletivo. No período de 

agosto a dezembro de 2018, as atividades extensionistas ocorreram 

sob a liderança do Laboratório de Projetos (LabProj) do Curso 
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de Arquitetura e Urbanismo/UFG/Regional Goiás, que objetivou 

desenvolver a melhoria habitacional no Tempo Novo. A realização 

deste Projeto viabilizou a construção de conhecimentos, de sabe-

res, do acesso à arte e à cultura por meio de iniciativas inovadoras, 

criativas de organização social, de mobilização, de participação 

democrática, e de desenvolvimentos local e regional.

A concepção de extensão que tem sido desenvolvida no LabProj 

é a de que os saberes existentes dentro e fora da universidade po-

dem ser trocados construindo processos de unidade (dialeticamente, 

unidade na diversidade) entre o saber acadêmico e o saber popular, 

aproximando-se assim das ideias de Paulo Freire que concebe a ex-

tensão como uma forma de comunicação. Por isso, essas ações de 

extensão, aqui descritas, têm sido orientadas a partir da busca de 

efetivação da assessoria técnica. É importante ressaltar a diferenciação 

em utilizar-se a expressão “assessoria técnica” no lugar da comumen-

te “assistência técnica”. A última, garantida pela lei 11.888 de 2008, 

assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica 

pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de 

interesse social. No entanto, a troca de termos intenciona trazer à 

discussão a necessidade de uma mudança no pensamento da arquite-

tura e urbanismo enquanto um mero serviço a ser prestado.

Baltazar e Kapp (2016) colocam que o termo “assistência téc-

nica” se funda em um ideário assistencialista, enquanto a “assessoria 

técnica” apontaria para uma relação sem dominação (ainda que 

assimétrica) entre técnicos e população assessorada. Demartini 

(2016), por sua vez, evidencia o termo “assessoria técnica” como 

uma prática mais ampla, onde substitui a ideia de trabalhar para o 
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outro pela ideia de trabalhar com o outro, direcionando seu pen-

samento para uma perspectiva de cocriação ou colaboração em 

patamares de equanimidade social.

Quando se fala em “unidade na diversidade”, dentro da cons-

trução da assessoria técnica, importa destacar que não se trata de 

simplesmente misturar saberes, rompendo sem mediações as hie-

rarquias impostas pela presença da institucionalidade diante de uma 

comunidade historicamente desassistida. Trata-se, na verdade, de 

construir caminhos para a superação das barreiras que separam a 

universidade e as classes trabalhadoras, entendendo que este é um 

processo que pode ser substancialmente lento e contraditório. Uma 

das primeiras e mais importantes condições o início de tal processo 

é a auto-organização das comunidades envolvidas. A assessoria téc-

nica pode requerer, como ponto de partida, uma auto-organização 

e engajamento prévio desses grupos sócio-espaciais; pode, também, 

fomentá-los através de processos que fortaleçam os vínculos no 

interior desses grupos. Ao ascender a percepção de organização, 

eles podem reivindicar e conquistar transformações de maneira 

autônoma. Os processos participativos de projeto são um exemplo 

de como isso pode ocorrer.

Assim, o LabProj se coloca como um ator social, onde propõe 

não uma atuação como protagonista, mas como facilitador para o 

desencadeamento de um processo de diálogos e trocas, em que o 

principal objetivo é a construção de autonomia entre os diversos 

atores envolvidos. Através destas ações, pretende, ainda, propiciar 

que os alunos coloquem à disposição da comunidade métodos 

e conceitos apreendidos nas disciplinas e pesquisas regulares do 
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curso; dessa forma, possibilitar uma interação e troca de saberes 

que viabilize a relação integradora e transformadora entre a uni-

versidade e a sociedade.
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Resumo

O presente artigo objetiva discutir as experiências promovidas 

pela pedagogia da alternância na perspectiva da atuação jurídica 

popular. Para tanto, nossa reflexão tem por base, o contexto da 2ª 

turma de Direito do Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA), Turma Fidel Castro, que tem seu projeto em 

andamento na Regional Goiás, da Universidade Federal de Goiás. 

Sabemos que a pedagogia da alternância por seu caráter inclusivo, 

sua dinâmica democrática e sua proposta de compromisso com o 
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desenvolvimento de ações tanto na Universidade (Tempo Univer-

sidade) quanto nas Comunidades (Tempo Comunidade) oportu-

niza que os educandos tenham contato com os dois momentos de 

formação, propiciando um olhar mais humanitário e compromisso 

com as causas sociais, as quais estes pertencem. Com esse intercalar 

de vivências, a instrumentalização dos conhecimentos acadêmi-

cos permite que estes sujeitos se tornem operadores do Direito 

que lutem pelas causas populares. No sentido de refletir sobre 

essa realidade, nosso trabalho está estruturado em três momentos: 

inicialmente fez-se um resgate histórico do PRONERA no que 

concerne às turmas de Direito institucionalizadas em diferentes 

Universidades do Brasil; em um segundo momento apresentamos 

a alternância e suas estratégias e articulações em conciliar teoria 

e prática, e por fim, abordamos a Assessoria Jurídica Popular e os 

desafios da prática de estágio vivenciada pela turma. A metodologia 

utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental. A relevância do 

tema se justifica pela necessidade de aprofundamento das questões 

que desafiam a construção de uma atuação jurídica popular a partir 

das dificuldades apontadas nas experiências da turma. Buscou-se 

evidenciar, nas suas vivências e desafios uma ruptura da formação 

academicista padrão e com a atuação da advocacia tradicional. Em-

bora este projeto, se desdobre em meio a uma educação institucio-

nalizada, ele vai na contramão da educação que prioriza a cultura 

jurídica hegemônica e do positivismo normativista. No entanto, 

ressaltamos que nosso trabalho não tem a pretensão de elucidar 

todas as questões que permeiam o tema, mas trazer reflexões que 

contribuam com o debate, de modo que ele seja inserido nas di-

versas pautas dos espaços de discussão.
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Palavras-Chave: PRONERA; pedagogia da alternância; edu-

cação jurídica; atuação jurídica popular.

Abstract:

This article aims to discuss the experiences promoted by the 

pedagogy of alternation in the perspective of popular legal ac-

tion. For that, our reflection is based on the context of the 2nd 

Law group of the National Program of Education in Agrarian 

Reform (PRONERA), Turma Fidel Castro, which has its project 

in progress in Goiás Regional, Federal University of Goiás. Peda-

gogy it is know that the of alternation for its inclusive character, 

its democratic dynamics and its proposal of commitment to the 

development of actions both in the University (Time University) 

and in Communities (Community Time) allows the students to 

have contact with the two moments of formation, providing a to 

look more humanitarian and commitment to the social causes, 

which these belong. With this interweaving of experiences, the 

instrumentalization of academic knowledge, allows these subjects 

to become operators of the Law that fight for popular causes. In 

order to reflect on this reality, our work is structured in three mo-

ments: initially, a historical rescue of PRONERA was made with 

respect to the classes of Law institutionalized in different Brazilian 

Universities; in a second moment we present the alternation and 

its strategies and articulations in conciliar theory and practice, and 

finally, we approach the Legal Advice People and the challenges 

of the practice of internship experienced by the class. The metho-

dology used was the bibliographical and documentary research. 

The relevance of the theme is justified by the need to deepen 
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the issues that challenge the construction of a popular legal action 

based on the difficulties pointed out in the experiences of the class. 

It was tried to evidence, in its experiences and challenges a rupture 

of the standard academic formation and with the performance of 

traditional advocacy. Although this project unfolds in the midst 

of an institutionalized education, it goes against education which 

prioritizes the hegemonic legal culture and normativist positi-

vism. However, we emphasize that our work does not pretend to 

elucidate all the questions that permeate the theme, but to bring 

reflections that contribute to the debate, so that it is inserted in the 

various guidelines of the spaces of discussion.

Keywords: PRONERA; pedagogy of alternation; legal educa-

tion; legal action.

Sem Reforma Agrária Não Há PRONERA: 
Breve Histórico Do PRONERA.

Ao longo dos 20 anos de existência do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA), inúmeras foram as 

experiências acumuladas e relatadas pelos sujeitos do campo que 

contribuíram e contribuem para o aperfeiçoamento dessa política 

pública, que para além do conteúdo científico produzido, represen-

ta na prática, o acesso à alfabetização, à escolarização e à formação 

em nível superior nas mais diversas áreas do conhecimento cientí-

fico, como bem conceitua Nelson,
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Os projetos de formação de abrangência do PRONERA, 
vão desde a alfabetização e escolarização de jovens e adultos 
no ensino fundamental e médio, passando pela formação 
profissional integrada, concomitante ou não com o ensino 
médio, por meio de educação profissional; formação pro-
fissional de nível superior e especialização em residência 
agrária e educação do campo (FELIX, 2016, p. 243).

É a formação profissional de nível superior, especificamente 

na observação da experiência da Turma de Direito Fidel Castro, o 

nosso ponto de partida para entender a relevância do PRONERA, 

os desafios da alternância, e a defesa da educação pública.

Por sua vez, nenhuma linha pode ser escrita sobre o PRONE-

RA sem que se faça referência ao sangrento episódio de Eldorado 

dos Carajás. As mortes das lutadoras e lutadores do povo Sem Terra 

escancaram a realidade agrária, os altos índices de analfabetismo e ur-

gente necessidade de uma política pública dissociá-lo desse episódio 

onde uma ação violenta e criminosa fora coordenada pelo Estado.

Foi ordenado pelo governo do Estado do Pará que a po-
lícia militar desobstruísse a estrada, em nome do direito 
de ir e vir. A ação da PM resultou na execução de 19 
camponeses e mais de 70 feridos, dos quais dois falece-
ram posteriormente. A perícia judicial atestou que 10 
camponeses foram executados e sete deles apresentavam 
ferimentos de foices e facas. Além de matar, os policiais 
tentaram lançar a culpa nos próprios sem terra (LEVINO, 
2012, apud FELIX, 2016, p.235).

Segundo Felix (2016, 237), em abril de 1998, partindo de 

mobilizações, e ainda por consequência do episódio do massacre 

de Eldorado dos Carajás, foi criado o PRONERA, por meio de 
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portaria nº 10/1998 do MEPF, e publicado o primeiro manual de 

operações, com a função de orientar a apresentação dos projetos.

Tais tensões sociais de negação e lutas por direitos são balizadoras 

para as reflexões sobre o PRONERA, como também são justifica-

doras da importância de formar bacharéis oriundos de áreas de refor-

ma agrária conscientes de que sua entrada na universidade se deu 

através de um processo sangrento de luta, e esta consequentemente 

resultou na conquista da educação do campo, importante ferramenta 

de emancipação dos povos do campo, das águas e das florestas.

Terra e educação para os povos do campo são aqui compreen-

didos como direitos fundamentais inseparáveis, ambos previstos no 

nosso texto constitucional de 1988. É neles que consubstanciamos 

a nossa permanente ocupação e resistência dentro da universidade, 

propondo uma nova forma de interpretar o direito e a questão 

agrária, em especial ao desafio de formar juristas advindos do cam-

po, sensíveis a esta realidade, como podemos compreender a partir 

da leitura do trecho abaixo do projeto da primeira turma especial 

de Direito na Universidade Federal de Goiás – Regional Goiás, 

que deu o passo inicial nas turmas de Direito PRONERA,

Torna-se tarefa quase que inatingível; exclusiva à pequena 
elite que, além de começar o curso consegue finalizá-lo. 
[...] não se admite mais fazer tábula rasa à necessidade de 
graduarem, no Curso de Direito, trabalhadores e traba-
lhadoras rurais a fim de que possam ter preparo técnico 
necessário e indispensável para assessorar juridicamente os 
trabalhadores rurais excluídos ou em processo de inclusão 
parcial (BRASIL, 2006, p.5 apud RIPOL, 2016, p. 169).
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Dessa forma, ter uma política pública que fortaleça a educa-

ção nas áreas de reforma agrária e que reconheça como funda-

mental o acompanhamento pedagógico por parte dos movimen-

tos sociais e sindicais ligados ao campo consiste no diferencial 

dessa ação afirmativa. O tripé Universidade, Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e movimentos 

sociais reafirma o seu caráter democrático e participativo, como 

podemos perceber nas orientações do Manual de Operações do 

PRONERA. No que diz respeito à sua estrutura organizacional, 

há um reconhecimento da importância dos movimentos sociais 

no acompanhamento pedagógico dos cursos,

A estrutura organizacional do programa acontece em dois 
níveis, nacional e estadual. A gestão nacional é exercida pela 
Direção executiva e pela Comissão pedagógica. Composta 
por servidores do INCRA, A Direção Executiva é respon-
sável pela administração e gestão do programa. A Comis-
são Pedagógica Nacional é responsável pela orientação e 
definição das ações político-pedagógicas do programa e é 
composta por representantes da Coordenação Nacional, 
Universidades, Movimentos Sociais e Sindicais, Ministério 
da Educação (MEC) e Ministério do Trabalho e Emprego 
(FELIX, 2016, p.242).

Esta característica também nos permite entender o PRO-

NERA como uma ferramenta de emancipação, com bases numa 

pedagogia do oprimido, que reconhece a participação de sujeitos externos 

ao Estado a possibilidade de contribuir na construção pedagógica, 

como nos ensina Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido,
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Aquela que tem que ser forjada com ele e não para ele, 
enquanto homens ou povos, na luta incessante de recupe-
ração da sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão 
e de suas causas objeto de reflexão dos oprimidos, de que 
resultará o seu engajamento necessário na luta por sua li-
bertação, em que essa pedagogia se fará e refará (FREIRE, 
P., 2005, p. 34).

Essa compreensão da necessidade de se forjar uma pedagogia 

a partir do lugar de fala do oprimido, por vezes é interpretada de 

forma ameaçadora, porque propõe a possibilidade de construção 

de formas de pensar contra-hegemônicas que enfrentam direta-

mente pedagogias baseadas em transplantes livrescos, acríticos da 

ordem existente.

Ao observarmos como as turmas PRONERA, especificamen-

te no Direito, conduzem as formas de construção do saber em 

sala de aula, constatamos o quão importante é a participação dos 

vários sujeitos na construção dos direitos, e que novas formas de 

aprender que reconhecem a diversidade são possíveis. Dessa forma, 

ao contrário do depósito de conhecimento, se apresenta a troca 

como ponto de partida entre educador e educando, ambos se 

constroem e descontroem diariamente. O primeiro, porque se ver 

também obrigada a revisitar suas práticas pedagógicas e o segundo 

ao compreender que as experiências que carrega consigo possui 

tanta importância quanto os conhecimentos científicos que têm 

acesso em sala de aula.

Como qualquer outra ferramenta que pretenda mexer em pri-

vilégios e que se propõe a democratizar o ensino público superior, 

o PRONERA é frequentemente, das mais diversas formas, atacado, 
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desde a tentativa de deslegitimação, a cortes no orçamento que 

inviabilizam a sua execução. Firmar-se contra essa ofensiva significa 

resistir, e lutar pela educação pública superior, especialmente na 

atual conjuntura, onde o direito fundamental à educação pública, 

gratuita superior é relativizada.

Pedagogia Da Alternância Para Além Da 
Universidade: Seus Desafios E Seus Sujeitos

Sem dúvida alguma, podemos afirmar que a pedagogia da 

alternância é o elemento diferencial das turmas do PRONERA. 

Notório mencionar que as mesmas têm ganhando visibilidade nos 

espaços em que são discutidas propostas educacionais, em amplo 

sentido. No tocante ao curso de Direito do PRONERA, institu-

cionalizado em diferentes universidades do Brasil e cuja finalidade 

é a formação de juristas da/na e para a reforma agrária, este está 

ancorado nos princípios da Educação do Campo e assume a peda-

gogia da alternância em sua proposta metodológica.

No seu modo operacional, o método de alternância, conforme 

nos orienta Queiroz (2004), e como o próprio nome esclarece, 

estrutura-se em períodos de tempo em que os alunos passam na 

Universidade, alternados com outros períodos de tempo em que 

eles permanecem em suas respectivas comunidades (ou assenta-

mentos) realizando atividades em conexão com os conteúdos tra-

balhados no Tempo Universidade.
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Assim, no Tempo Universidade o aluno elabora um plano de 

estudo e tem oportunidade de socializar a compreensão que tem 

da sua realidade sob todos os aspectos, o que é feito com base na 

sua experiência e no estudo da literatura. No tempo-comunidade, 

ele executa o plano de trabalho discutindo a sua realidade com a 

família, com outros assentados provocando reflexões, planejando 

coletivamente as soluções e realizando experiências a partir de uma 

determinada concepção de desenvolvimento local sustentável que 

seja adequada ao contexto, às necessidades e interesses da comuni-

dade. As diferentes atividades são desenvolvidas com o auxílio de 

apoio pedagógico, de forma que o aluno possa levantar situações 

vivenciadas na realidade familiar, buscar novos conhecimentos para 

explicar, compreender e atuar, partindo do senso comum para 

construir o conhecimento científico.

Todavia, é importante, destacar que a alternância não é apenas 

viver tempos entre uma etapa e outra de estudos; também acontece 

na perspectiva de pensar a educação no/do campo com a participa-

ção dos sujeitos no próprio processo educativo, demonstrado que 

novas formas de educar têm surgido das lutas dos povos do campo. 

Deste modo, ela tem relevância uma vez que permite o diálogo 

com os diferentes sujeitos envolvidos: educadores/as, educandos/

as, movimentos sociais, comunidades e instituições de apoio que 

ajudam na realização dos projetos.

Nesse diapasão, a importância e a dimensão pedagógica da alter-

nância dentro dessa perspectiva de educação de pensar o educação 

e suas múltiplas relações, o tempo e os sujeitos integrados ao espaço 

e ao tempo do campo e da universidade, proporciona às turmas 
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do PRONERA um diferencial que é o de estudar e entender as 

questões, com que se deparam camponeses/as e agricultores/as.

Diante desses pressupostos metodológicos, refletimos sobre os 

principais desafios que este modelo de educação tem encontrado 

no processo de ensino e no decorrer dos projetos. Ressaltamos que 

inúmeros são os entraves na prática da alternância nos cursos supe-

riores, sobretudo nos cursos de Direito, em que se exige conciliar 

prática jurídica e educação institucionalizada.

Nesse sentido, os entraves se situam exatamente em torno da 

possibilidade dos avanços, pois a alternância exige uma dinâmica 

diferenciada de tempos, o que nem sempre é possível diante da 

burocracia institucional. E é na tentativa de fazer diferente que os 

cursos de Direito encontram resistência burocrático-institucional e 

na própria relação com a universidade e com a comunidade aca-

dêmica. Ao se colocar no interior de uma instituição tradicional 

e estatal, a alternância esbarra na rigidez institucional e perde sua 

essência e dinâmica de movimento. Outrossim, no intuito de fazer 

concessões e se amoldar aos padrões e exigências institucionais, a 

alternância se distancia de suas próprias especificidades.

Sobre a questão em tela, Correia (2011) assevera que dentre 

tantas exigências institucionais e do próprio contexto acadêmico, 

a alternância dos cursos do PRONERA, vai sendo normatizada 

e uniformizada, perdendo sua originalidade, sua identidade, sua 

essência e suas referências permanentes.

O que se percebe é que as universidades não se encontram 

preparadas para abarcar todo o universo que a alternância traz con-

sigo, pois a academia ainda é um universo fechado em si mesmo, 
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descolado da realidade dos sujeitos que a compõe. Nesse sentido, 

Gimonet (2007, p. 19) observa

A distância é grande, entre a ideia ou o conceito e a prática 
d alternância e aqueles que a percorrem logo percebem 
[...] deixa-se para trás uma pedagogia plana para ingressar 
numa pedagogia no espaço e no tempo e diversificam-se 
as instituições, bem como os atores implicados.

Assim, conforme bem destacado pelo autor, a distância entre 

a teoria e a prática da alternância ainda é bastante comum nas 

universidades. Corroborando com esta reflexão, não é raro encon-

trarmos diversas instituições que anunciam em seus documentos a 

alternância e na prática não a fazem: há apenas uma alternância de 

tempos e de espaços, e não de ações num processo de construção 

do conhecimento via ação-reflexão-ação, o que é possível por meio 

do diálogo. Com o intuito de contribuir com a reflexão a cerca 

desses desafios, segue a partir deste ponto nossa análise da prática da 

alternância em uma das turmas de Direito do PRONERA.

Nesse contexto de desafios, o curso de Direito do PRONE-

RA, da UFG – Regional Goiás, através da Turma Fidel Castro, tem 

colocado a alternância em prática, mas tem por outro lado encon-

trado inúmeros estreitamentos, porém uma riqueza de aprendiza-

gens que vai para além dos conteúdos.

Seus primeiros desafios são vivenciados em relação ao próprio 

deslocamento dos/as educandos/as até a Cidade de Goiás, pois a 

turma em sua maioria é composta por assentados/as, filhos/as de 

assentados e pequenos agricultores que têm sua ocupação voltada 

para os afazeres dos lotes e de suas terras. Precisam assim afastar-se 

de suas comunidades por um longo período de tempo (cerca de 
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90 dias por Tempo Universidade) comprometendo muitas vezes a 

renda das famílias que dependem de alguma atividade que preci-

saria ser exercida nesse período. Por sua vez, devido a dificuldades 

em relação ao recurso financeiro e outros entraves de caráter ins-

titucional, os períodos de alternância entre uma etapa e outra têm 

restado comprometidos, obrigando às vezes a turma a passar quase 

o dobro desse tempo longe de suas comunidades.

Cabe ressaltar que embora seja difícil permanecer longe das 

comunidades por um período de tempo, fica evidente entre os 

educandos que sem a alternância seria impossível permanecerem 

na universidade. Sendo assim, nossa reflexão recai sobre os desafios 

na construção de uma alternância que realmente possa ser viven-

ciada por seus sujeitos.

Superadas as dificuldades de deslocamento, a turma tem por 

desafio as questões de ordem organizacional e estrutural, pois o 

curso tem temporalidade diferente dos padrões regulares da uni-

versidade, tanto no que diz respeito às datas letivas, quanto aos re-

cessos institucionais. Nesse contexto, é necessário que haja diálogo 

entre o corpo pedagógico e a coordenação da turma, a fim de que 

não haja prejuízo na carga horária ministrada.

Outro desafio de nível institucional é que em meio a tantos 

conteúdos técnicos e acadêmicos, muitas vezes as pautas inerentes 

à Educação do Campo são suprimidas. Embora seja reconhecido o 

esforço de alguns professores em inserir nas ementas das disciplinas 

tais debates, nem sempre é possível abarcar essa especificidade.

Para além das questões pedagógicas, existem as questões ligadas 

diretamente ao estágio e à atuação dos educandos no campo ju-



43

rídico. Infelizmente é perceptível que a aproximação prática ainda 

ocorre apenas por meio do estágio obrigatório que consiste em 

breves visitas a audiências designadas pela disciplina de Estágio 

Supervisionado. Por outros meios, a aproximação se dá pelo campo 

intelectual na construção de disciplinas de núcleo livre, que bus-

cam a atuação dos educandos em alguma área do Direito por meio 

da pesquisa ou do trabalho de campo.

Quanto a essa questão, nos primeiros Tempos Universidade fo-

ram desenvolvidas disciplinas específicas, com o condão de atender a 

demanda dos educandos e educandas, no que tange à formação vol-

tada para a pesquisa e conhecimentos específicos da questão agrária 

e da formação jurídica voltada para os problemas sociais enfrentados 

pelos movimentos sociais conforme se propõe no Plano Político 

Pedagógico. Assim foram incorporadas na grade de núcleos livres as 

disciplinas de Práticas da Pesquisa, Questão Agrária e Direitos Sociais 

do Campo e Alternância do/no Direito, todas ministradas durante o 

semestre letivo, e tendo como produto final a reunião da produção 

científica dos educandos/as durante os Tempos Comunidade. Mas é 

notadamente certo que esta ainda é uma aproximação bem frágil e 

bem distante do que deveria ser no plano ideal.

Para além das ações desenvolvidas na sala de aula nos com-

ponentes curriculares e extracurriculares, com o intuito de aten-

der as demandas da sua própria organicidade e aliada a proposta 

pedagógica, a turma realiza a cada etapa do tempo universidade, 

momentos que vão nortear as atividades no decorrer da etapa, que 

é o Seminário de Tempo de Chegada. Esse momento é o tempo 

de chegada ou tempo retorno, em que privilegia-se a socializa-
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ção do conhecimento/vivência durante o tempo comunidade e 

o planejamento/ajustes dos conteúdos e metodologias a serem 

desenvolvidos nas disciplinas da etapa, sendo este um momento de 

partilha também. Depois de realizada a etapa, a turma novamente se 

encontra para um novo momento de discussões, que é o Seminário 

de Saída, um espaço para as reflexões acerca do que foi acumulado 

durante o Tempo Universidade, e orientador do que será para o 

Tempo Comunidade e vindouro Tempo Universidade.

Deste modo, restou comprovado que se a prática refletisse 

rigorosamente as orientações metodológicas do PRONERA, con-

tidas no Projeto Político Pedagógico do curso, estabelece-se-ia uma 

relação mais horizontal entre conhecimento científico e popular, 

contemplando assim na sua essência a especificidade do projeto.

Destarte, o PRONERA e a pedagogia da alternância represen-

tam uma grande inovação, acirrando as contradições da academia 

que se apresenta como um espaço elitista e segregacional.

Assessoria Jurídica Popular E O Desafio Da 
Prática De Estágio Vivenciado Pela Turma 
De Direito Fidel Castro

O curso de Direito em si, por possuir um teor majoritário da 

pedagogia tecnicista- bancária, minimiza o conhecimento somente 

num âmbito teórico-formal, reduzindo o saber normativo a um 

estereotipado senso comum teórico devido ao dogmatismo em de-

masia, com conteúdos que atendam prioritariamente as necessidades 

do grande capital, fazendo com que a função educativa supra apenas 
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as funções econômicas e funcionais por ter a norma como axioma 

máximo, inserindo o estudante em um adestramento hermenêutico.

Nas considerações de Ovídio Baptista:

O exacerbado normativismo é o pilar que sustenta 
o dogmatismo de nossa formação universitária. O 
que permite a constituição de um ensino do direito 
abstrato, formal e acrítico, permitindo que os juristas 
alimentem a ilusão de produzir uma ciência do Di-
reito neutra quanto a valores, mantendo-os distante 
e alienados de seus compromissos sociais. (OVÍDIO. 
2004. p, 50)

Mas, em contrapartida da alienação normativa, busca-se pela 

conjugação entre teoria e prática dentro de uma perspectiva 

crítica-analítica de questionar a ordem dominante dentro do 

complexo jurídico, que exige uma interlocução entre a classe 

trabalhadora e as organizações populares em geral, fomentada 

pelas teorias críticas do Direito e sociopolítica. Surge nessa pers-

pectiva a concepção da assessoria jurídica popular, que é a práxis 

do ensino crítico e político do Direito.

Historicamente, o processo de conformação da assessoria 

jurídica popular no Brasil vem desde 1960, ao enfrentamento da 

ditadura civil-militar por parte de certos profissionais e estudan-

tes de direito. Por um lado, as contingências históricas levaram 

advogados e advogadas a atuar na defesa judicial de desaparecidos, 

presos políticos e perseguidos do regime (RIBAS, 2009, p.46). 

Essa aproximação ocorria tanto no contexto das lutas contra a 

exploração do campo, como nas lutas dos trabalhadores e do mo-

vimento estudantil na cidade. Muitos advogadas e advogados se 

engajaram na defesa dos perseguidos pelo regime, muitos chega-
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ram a ser perseguidos e até assassinados nesse contexto, sobretudo 

aqueles que atuavam junto à advocacia trabalhista em conflitos 

na área rural. A violência do regime foi particularmente feroz no 

campo, até mesmo porque os latifundiários aproveitaram aquele 

contexto para perseguir e assassinar trabalhadores rurais que en-

frentavam a exploração a que eram submetidos.

Por isso, muitos advogados que defendiam os camponeses foram 

duramente perseguidos, a exemplo de Eugênio Lyra, assassinado na 

Bahia em 1977, que inclusive tornou-se o nome da Turma de Di-

reito do PRONERA na Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

As turmas de Direito do PRONERA surgem como uma 

ruptura da formação jurídica tradicional. Esse público pleiteia nas 

universidades as exigências sociais e políticas da democratização 

da universidade e da reivindicação da igualdade de oportunidades 

para os filhos das classes populares; é um contraponto ao discurso 

e às práticas dominantes, visando recolocar em foco o caráter polí-

tico do Direito. Inspira-se na Pedagogia da Libertação, de Paulo 

Freire, que tem como princípio a certeza de que a educação é um 

ato político, de construção do conhecimento e de criação de uma 

sociedade mais ética, mais justa, mais humana, mais solidária. Em 

outras palavras, uma sociedade que luta a favor das classes oprimi-

das, pela liberdade e pela igualdade, proporcionando uma educação 

crítica a serviço da transformação social. Nessa perspectiva, busca 

oferecer uma educação que leve os estudantes a refletirem sobre a 

realidade do contexto social, político, econômico e cultural; que se 

baseie em uma educação libertadora e emancipadora, com vistas à 

formação integral dos sujeitos.
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Todavia, essa política enfrenta objeções impostas pela realidade 

das Universidades. Como afirma Boa Ventura de Sousa (2004, p.53), 

a avaliação crítica dos obstáculos ao acesso deve incluir explici-

tamente o caráter histórico da Universidade. Este espaço não só 

participou na exclusão social das raças e etnias ditas inferiores, como 

teorizou a sua inferioridade em nome da prioridade epistemológica 

concedida à ciência. As tarefas da democratização do acesso questio-

nam a universidade no seu todo, não só a quem ocupa o espaço, mas 

também aos conhecimentos que são transmitidos aos estudantes.

Essa política pública tem como protagonistas agricultores fami-

liares, beneficiários da reforma agrária e integrantes de movimentos 

sociais; os educandos dessa política são extensões internas dentro 

da Universidade, com suas bandeiras e causas sociais, pintando a 

academia de povo na contramão do tradicional elitismo social da 

universidade pública. Estes são sujeitos legítimos para transgredir a 

ordem vigente a fim de atender as necessidades coletivas em prol 

de uma transformação social, ocupando o latifúndio do saber.

Dessa forma, a bandeira da luta por uma sociedade mais justa 

implica, na atualidade, em concretizar uma visão crítica do Estado 

e das suas instituições e em permear os poderes instituídos com os 

discursos e práticas dos movimentos sociais. Estes, na medida em 

que reivindicam o atendimento de suas necessidades básicas, visam 

à concretização de direitos previstos abstratamente na Constituição. 

Assim, entende-se a necessidade do estudo transdisciplinar, para 

romper com apropriações e hierarquizações, além de compreender 

as complexidades socioeconômicas para uma transformação social. 

(TAVARES, 2015, p.2).
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No entanto, além dos desafios na formação, há inúmeros óbi-

ces à efetivação da prática jurídica, do estágio, sendo um elemento 

imprescindível para garantir uma formação de qualidade. Especi-

ficamente a realidade dos educandos da turma de Direito Fidel 

Castro (UFG-Regional Goiás), a Regional não possui um núcleo 

de prática jurídica ativo por falta de técnicos administrativos, im-

possibilitando a prática do conteúdo teórico aprendido até então. 

Além disso, tendo em vista que os educandos só estão na cidade 

onde o curso se desenvolve durante o Tempo Universidade, o está-

gio em áreas jurídicas é de difícil acesso, pois a permanência destes 

sem recurso é algo inviável.

Durante o Tempo Comunidade, os que possuem ligações mais 

estreitas com os movimentos sociais até conseguem um espaço na 

assessoria jurídica popular ou em escritórios particulares, mas isso 

está longe de ser uma realidade de toda a turma; os espaços e oportu-

nidades de atuação para estes é algo escasso. Os que moram em área 

urbana possuem mais facilidade em participar de visita aos Fóruns 

e Tribunais para observar e compreender a prática, mas para os que 

moram em área rural, o descolamento para a efetivação dessa tarefa é 

algo inexequível. Esses fatos evidenciam e reafirmam que o âmbito 

jurídico é permeado de exclusões ás camadas e demandas populares.

Algumas vezes, direitos são conquistados pelas classes subal-

ternizadas que conseguem ter acesso ao Poder Judiciário. Porém, 

normalmente, quando tais classes acessam o Poder Judiciário, são 

atingidos por decisões de juízes que se revelam comprometidas 

com a ideologia hegemônica e calcadas em interpretações dogmá-

ticas da lei, incapazes de promover a Justiça.



49

Para Boaventura de Souza Santos (1985, pg. 78) existem três 

tipos de obstáculos que impedem que as classes populares tenham 

acesso à justiça: econômicos, sociais e culturais. Do ponto de vista 

econômico, as classes populares não têm condições de arcar com os 

altos custos do litígio e, especialmente em demandas de cujo valor da 

causa é baixo, o custo é proporcionalmente mais alto. Do ponto de 

vista social e cultural, o autor aduz que quanto mais baixo é o estrato 

social, maior é a probabilidade que desconheça seu direito. Mesmo 

quando têm consciência de seus direitos, os socialmente desfavore-

cidos hesitam mais em procurar a solução dos conflitos, por insegu-

rança e temor de represálias. Dessa forma, seus estudos revelam que 

a discriminação social no acesso à justiça é complexa, pois além de 

fatores econômicos, há condicionantes sociais e culturais envolvidas.

Ao incluir como papel do Estado o dever de prestar assistência 

jurídica aos necessitados, a Constituição Federal intentou garantir 

a todos o acesso à justiça, como forma de concretização do Estado 

Democrático de Direito. Afinal, de nada adianta elencar um rol de 

direitos humanos fundamentais se, em caso de violação, eles não 

puderem ser assegurados pela via jurisdicional.

Acesso à justiça, aliás, não é somente o direito formal de pro-

vocar o Poder Judiciário. Mais do que isso, deve ser entendido 

no seu sentido material, qual seja, o direito a obter, via jurisdição, 

uma solução justa à demanda, obedecidos os princípios do de-

vido processo legal e da ampla defesa. Os direitos que envolvem 

grupos de pessoas vulneráveis demandam uma representatividade 

adequada para agir no benefício da coletividade, a exigir uma ação 

governamental positiva que contemplem os interesses, especiali-
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zado em solucionar problemas e gerir reivindicações de interesses 

individuais e coletivos, não apenas dos pobres, mas do indivíduo ou 

grupos de pessoas vulneráveis, para que de fato aja a realização do 

Estado Democrático, ante a defesa dos direitos reivindicáveis pelos 

cidadãos, garantindo o efetivo acesso à justiça.

A superação das mais variadas modalidades de opressão não de-

pende de concessões de revoluções das subjetividades, de tentativas 

de sensibilização do dominador. Conquistar a emancipação passa 

por muita luta e organização política, e isso pressupõe identidade 

coletiva. Nesse sentido, a turma de Direito Fidel Castro busca uma 

atuação jurídica voltada á efetivação dos direitos da classe trabalha-

dora, das minorias, e ainda de todos aqueles que são diretamente 

atingidos pela ideologia seletiva e elitista do Poder Judiciário.

Considerações Finais

Pelo que foi exposto, tem-se que a educação do campo não 

pode ser dissociada dos movimentos sociais e de suas demandas, 

pois por intermédio da pedagogia da alternância, através da cons-

trução coletiva, pode-se construir um novo modelo educacional 

diferente do cientificismo. O exercício da prática jurídica po-

pular consiste na utilização dos instrumentos jurídicos, políticos 

e acadêmicos, buscando a permanente avaliação crítica de seus 

posicionamentos, bem como o aprendizado mútuo no processo 

de troca com as câmaras populares.

Em linhas gerais, a partir do que abordamos, concluímos que 

construir uma alternância que garanta a permanência dos sujeitos 

na universidade perpassa a superação dos desafios apontados aqui. 
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Para além, é necessária a superação das velhas construções e da ri-

gidez das instituições, que são verdadeiros entraves para os avanços 

que buscamos no campo da prática. Do que foi dito, percebemos 

que, até o momento, a percepção e o entendimento do que de fato 

seja a alternância no meio acadêmico é muito superficial e equivo-

cada, de modo que isso impossibilita avançarmos nos debates, não 

sendo possível esperar que ela se concretize num espaço em que de 

fato não é sequer compreendida.

Assim, compreendemos que a alternância tem como priorida-

de a formação de juristas que sejam protagonistas de uma transfor-

mação social. Buscando as superações das contradições inerentes ao 

modelo das relações jurídicas e sociais existentes que tenham uma 

atuação voltada a efetivação dos direitos da classe trabalhadora, das 

minorias, e ainda de todos aqueles que são diretamente atingidos 

pela ideologia seletiva e elitista do Poder Judiciário.
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Resumo

O curso de Serviço Social ofertado na Universidade Federal de 

Goiás (UFG)/Regional Goiás pauta-se na defesa de democratização 

do acesso à universidade pública e de qualidade. Partindo do princí-

pio da indissociabilidade do ensino, pesquisa, extensão – o tripé que 

sustenta a Universidade – a mobilidade acadêmica internacional, é 
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reconhecida enquanto parte constitutiva do processo do ensino/

aprendizagem,seapresenta como uma experiência na formação 

acadêmico-profissional, pessoal, cultural e acadêmica, portanto, um 

elemento que agrega valor ao processo de formação social, ética 

e política. Dessa forma, esse artigo objetivou conhecer a realidade 

social de estudantes do curso de Serviço Social da UFG, Regional 

Goiás, que construíram a experiência de participação na mobilidade 

acadêmica e apresentação em evento científico em outro país. No 

primeiro momento parte-se da análise da contextualização teórica 

da Mobilidade Acadêmica Internacional na UFG, no segundo mo-

mento da criação do curso de Serviço Social na Regional, e por 

último, destaca o processo de mobilidade de discentes do referido 

Curso na Regional. Como resultado por meio da análise das diversas 

expressões da questão social, que se materializam nas desigualdades 

econômicas, sociais, políticas e culturais que atinge também discen-

tes de universidades públicas, pois se encontram inseridos na socie-

dade capitalista. Conclui-se que as estratégias de democratização da 

informação, comunicação, permanência entre outros possibilitam o 

fortalecimento na defesa do acesso e permanência na Universidade 

e do direito à formação para além da sala de aula.

Palavras-Chave: Mobilidade Acadêmica Internacional; Edu-

cação Superior; Serviço Social; Democratização.
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The International Experience Of Students 
Of The Course Of Social Service Of The 
Federal University Of Goiás, Regional Goiás

Abstract

The Social Service course is offered at the Federal University 

of Goiás (UFG), from the Goiás Regional District, which is ba-

sed on the defense of the democratization of access to public and 

quality universities. Based on the principle of the indissociability 

of teaching, research, extension - the tripod that sustains the uni-

versity - thinking of international academic mobility, as part of the 

teaching / learning process, presents itself as an experience in pro-

fessional, personal, cultural and academic formation, therefore, an 

element that adds value to the process of academic formation. Thus, 

this article aimed to study the social reality of students of the UFG 

Social Service course, Regional Goiás, who had the experience 

of performing academic mobility and presentation at a scientific 

event in another country. In the first stage, the theoretical context 

of the International Academic Mobility in the UFG is analyzed, 

the second moment of the creation of the Social Service course in 

the Regional, and finally, part of the process of mobility of students 

of the course in the Regional. As a result of the analysis of the 

various expressions of the social question, which are materialized 

in the economic, social, political and cultural inequalities that reach 

students of the public university, since they are inserted in capitalist 

society. It is concluded that the strategies of democratization of 
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information, communication, permanence among others make it 

possible to strengthen the defense of access and permanence in the 

university and the right to training beyond the classroom.

Keywords: International Academic Mobility; College educa-

tion; Social service; Democratization.

Introdução

A internacionalização do ensino superior apresenta como 

uma estratégia de reconstrução dos países destruídos pela Segunda 

Guerra Mundial, tendo como marco histórico o ano de 1945 na 

Europa (CASTRO e NETO, 2012). Esse processo propulsor de 

internacionalização da educação superior e de sua mercantilização 

surge das estratégias resultantes pelas instituições internacionais 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(Unesco) como possibilidade de promover justiça e equidade so-

cial, Organização Mundial do Comércio (OMC) na perspectiva da 

educação como mercadoria regulada pelo comércio, Banco Mun-

dial (BC) e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

É relevante considerar que, no atual cenário, a internacio-
nalização emerge,mais uma vez, das instâncias econômicas 
e políticas e não do espaço universitário. A formação de 
blocos econômicos passou a exigir, também, um espaço 
comum de educação, onde fosse possível a livre circulação 
de serviços e capitais educacionais, criando, por conse-
guinte, a necessidade de compatibilizar as qualificações, os 
sistemas educativos e de desenvolver padrões educacionais 
equivalentes (CASTRO; NETO, 2012, p. 71).
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Ademais, essa internacionalização das relações no âmbito da 

Universidade possibilita uma troca de conhecimentos, saberes que 

certamente ampliará o conhecimento cultural que perpassa por 

uma diversidade comunicacional, tecnológico, ético, político den-

tre outros. Que marca a vida em diversas dimensões.Mobilidade 

Acadêmica Internacional: uma experiência significativa na forma-

ção acadêmico-profissional na UFG.

A trajetória da Universidade Federal de Goiás (UFG) em 

sua inserção na realidade internacional inicia-se em 1987, com 

a implantação do Núcleo de Relações Internacionais, que em 

1991 se denomina Coordenadoria de Assuntos Internacionais 

(CAI), em 2018 chamar denominada de Diretoria de Relações 

Internacionais (DRI), cuja finalidade se propõe em inserir a UFG 

no contexto Internacional.

A Diretoria de Relações Internacionais possui um total de 81 

convênios vigentes1 com instituições de ensino superior distribuí-

dos entre os continentes: África, Américas, Europa, Ásia e Oceania, 

parceria desenvolvida com 24 países, Alemanha, Argentina, Aus-

trália, Bélgica, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, 

Estados Unidos, França, Inglaterra, Irlanda do Norte, Itália, Japão, 

México, Moçambique, Peru, Polônia, Portugal, República Tcheca, 

Suécia e Uruguai.

Segundo os relatórios da DRI, a Universidade Federal de 

Goiás durante os anos de 2008 a 20182, inseriu no contexto in-

1 Atualizado no site https://dri.ufg.br/p/20319-convenios-vigentes, em 15 de fevereiro de 2019.

2 Relação de estudantes em mobilidades por ano: 2008 (48); 2009 (92); 2010 (124); 2011 (149); 
2012 (252); 2013 (400); 2014 (532); 2015 (477); 2016 (186); 2017 (75) e 2018 (60).

https://dri.ufg.br/p/20319-convenios-vigentes
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ternacional um total de 2.395 estudantes que fizeram mobilidade 

acadêmica, os mesmos conferem o número de mobilidades anual 

durante o ano pesquisado e sua permanência no ano seguinte. 

Assim, se um estudante em mobilidade em um ano determinado 

permanece no ano posterior.

Gráfico 1 – Relação de mobilidade acadêmica internacional por ano na Universidade 
Federal de Goiás

Fonte: Diretoria de Relações Internacionais (DRI, 2018), elaboradores pelos autores, maio de 
2019.

De acordo com os dados do Gráfico 1, a UFG durante esses dez 

anos, expressou um avanço exponencial de mobilidade acadêmica 

internacional de estudantes nos anos de 2013 com 400 estudan-

tes em mobilidade, 2014 com 532, 2015 com 477 estudantes, no 

entanto a partir do ano de 2016 houve uma reduzida na oferta de 

vagas/discentes que tiveram como experiência o intercâmbio, deter-

minante no qual se articula com o avanço do retrocesso do Estado 

Brasileiro na área da educação com a redução/corte nos orçamentos 

destinados a essa área, em especial o ensino superior público.
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Ressalte-se que além dos referidos cortes orçamentários ocor-

reram reduções também na garantia participação de estudantes ao 

exterior, assim como convênios expirados com 67 instituições de 

ensino superior, dados atualizados pela DRI no ano corrente, den-

tre os países África (Cabo Verde e Moçambique); Américas (Argen-

tina, Canadá, Colômbia, Cuba, EUA, México, Paraguai e Peru) e 

Europa (Alemanha, Bélgica, Bulgária, Escócia, Espanha, e França).

De acordo com relatórios da Diretoria de Relações Interna-

cionais, no período de 2012 a 20183 a Regional Goiânia evidencia 

um número significativo de participação de estudantes em mobili-

dade internacional, Catalão a segunda regional com ampla partici-

pação, seguindo de Jataí, a Regional Goiás e Aparecida de Goiânia 

apresentam o menor número de participação em mobilidade de 

estudantes para o exterior, conforme o Quadro 1.

Quadro 1: Distribuição de estudantes em mobilidade por regionais da UFG

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Ap. de 
Goiânia - - - - - - 1 1

Catalão 23 34 49 35 7 - 1 149

Goiânia 208 342 465 429 172 - 54 1670

Goiás 0 0 1 2 1 - 1 5

Jataí 21 24 17 11 6 - 3 82

Total 252 400 532 477 186 75 60 19824

Fonte: Diretoria de Relações Internacionais (DRI, 2018), elaborada pelos autores, maio de 2019.

3 No ano de 2017, o relatório da Diretoria de Relações Internacionais não divulgou a distribuição 
de vagas de mobilidade por Regionais, o que impossibilitou o acesso a informação para planeja-
mento da planilha. No relatório indica a participação em mobilidade de estudantes de graduação 
em instituições de educação superior estrangeira, para intercâmbio de graduação, 75 estudantes da 
Universidade Federal de Goiás (UFG). Disponível em: https://dri.ufg.br/up/92/o/RELAT%C3%93RIO_
CAI_2017_ppt.pdf

https://dri.ufg.br/up/92/o/RELATÓRIO_CAI_2017_ppt.pdf
https://dri.ufg.br/up/92/o/RELATÓRIO_CAI_2017_ppt.pdf
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Serviço Social na UFG/Regional Goiás4

O estado de Goiás abrange uma área de 340.106, 492 km², de 

acordo com o censo (IBGE/2010), no entanto, o município de 

Goiás-GO possui uma área territorial em torno de 3.108,018 km2 

uma cidade histórica5, que mantém seu estilo colonial carregada de 

raízes coronelísticas, escravocrata com exploração de ouro e minas 

em suas terras. Cidade reconhecida pelo com o título de Patrimô-

nio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

Além dos aspectos culturais, históricos e geográficos a maioria 

das pessoas que visitam Goiás conhece somente o Centro His-

tórico, e se limitam a ele. No entanto, é necessário se permitir 

conhecer para além do Centro Histórico e identificar as demandas 

culturais, econômicas e sociais. De acordo com o Censo 2010, o 

município de Goiás possui em torno de 24.727 pessoas. Atualmen-

te (2019), o município de Goiás abrange cinco distritos, sendo eles: 

Buenolândia, Calcilândia, Davidópolis, São João e Uvá.

A cidade de Goiás conta com um Polo Universitário, possui 

três instituições de ensino superior (IES), assim sendo, Instituto 

Federal de Goiás (IFG), Universidade Estadual de Goiás (UEG) 

e Universidade Federal de Goiás (UFG), esta última institui lócus 

4 Valor total é referente a soma da distribuição de idas de estudantes em mobilidade internacio-
nal por regionais no período de 2012 a 2016, somado ao ano de 2018, que totalizam 1907 estudantes. 
Esse valor total somado com a mobilidade do ano de 2017, estudantes 75, totalizam 1982 idas de 
estudantes de graduação da UFG para instituições de ensino superior no exteiro.

5 Fundada no século XVIII por Bartolomeu Bueno da Silva Filho, o qual denominou Vila Boa de 
Goiás foi capital do estado de Goiás até 1930, onde transferiu esse posto de capital para Goiânia 
localizada a 140 km de distância de Goiás.
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explicativo do objeto de estudo. Sua implantação6 na cidade de 

Goiás é arraigada de tensões e correlação de forças sócio-políticos, 

articuladas conjuntamente com o desenvolvimento da expansão do 

ensino superior público do Brasil.

Gonçalves (2013) aponta que diante essa expansão, com as de-

mais criações de cursos dispostos pela Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (Reuni), a extensão da Faculdade de 

Direito de Goiânia em Campus Goiás ocorreu de forma permea-

da por diversos embates políticos. Em 2008, sob a Resolução do 

Conselho Universitário (Consuni) no. 21 de 2008 foi aprovada a 

criação do curso de Serviço Social na Universidade Federal de 

Goiás. Dessa forma foi o primeiro curso público ofertado em 

Serviço Social no estado de Goiás.

Consubstanciada em Gonçalves (2013) a escolha do Serviço 

Social não foi por acaso. A implantação atribuída por meio das 

demandas dos estudantes, em especial estudantes da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás) que enfrentaram 

diversos desafios quanto à condição financeira, enquanto classe 

trabalhadora, quanto o modo como à universidade lidava com 

estudantes e professores. Nesse ínterim, a organização do movi-

mento estudantil foi precursor ao reivindicar o curso de Serviço 

Social em uma instituição pública.

6 A UFG direcionou ações à política de expansão, com ênfase à interiorização, o que possibilitou 
convênios com diferentes cidades do estado de Goiás. Nesse sentido, é que a UFG, no final da década 
de 1980 celebrou um convênio com a Prefeitura da cidade de Goiás para criar a turma de graduação 
em Direito, vinculada à Faculdade de Direito de Goiânia, denominada de Turma C – extensão Goiás 
(GONÇALVES, 2013, p.295).
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Ao mesmo tempo ocorreu a luta do Conselho Regional de 

Serviço Social de Goiás (CRESS-GO) 7 ao assumir essa demanda 

constituída como uma pauta política da categoria, juntamente 

com as profissionais assistentes sociais inseridas na Pró-Reitoria 

de Assuntos da Comunidade Universitária (Procom) com diver-

sas ações e articulações para que o Serviço Social fosse ofertado 

em uma instituição pública. Apesar da reivindicação do curso de 

Serviço Social ser implantado em Goiânia, sua aprovação criou 

e consolidou, juntamente com o Curso de Filosofia, o Campus 

Cidade de Goiás (CCG), inciativa que impediu o fechamento da 

Faculdade de Direito de Goiás.

Atualmente, a Regional Goiás conta com cerca de 1000 
alunos matriculados em sete cursos de graduação: Ad-
ministração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Direito 
(Pronera), Filosofia (licenciatura e bacharelado), Licencia-
tura em Educação do Campo e Serviço Social; e um de 
pós-graduação em Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
As graduações estão distribuídas nas Unidades de Ciên-
cias Humanas e Sociais Aplicadas. (UFG/REGIONAL 
GOIÁS/2016)

Além da implantação, anteriormente de Faculdades de Direito, 

a implantação e sua permanência na Regional Goiás passou por 

transformações culturais, ético-políticas, bem como a busca de sua 

7 Resultante do movimento em defesa das universidades públicas e ensino de qualidade assumi-
do pelas entidades nacionais – Conselho Federal e Regional de Serviço Social (Cfess-Cress), Associa-
ção Brasileira d Ensino e Pesquisa em Serviço Social (Abepss) e Executiva Nacional de Estudantes em 
Serviço Social (Enesso). O Plano de Lutas tornou-se um instrumento de lutas assumido pelo conjunto 
das entidades, aqui referenciadas, no ano de 2018, avaliou-se que o Grupo de Trabalho, nessa con-
juntura vivida de retrocessos de direitos e intensificação precarização do trabalho, o espraiamento 
de uma perspectiva de educação mercadológica, e do e a modalidade do ensino à distância, dentre 
outros. Decidiu-se criar o Fórum Nacional em Defesa da Educação assumida pelas referidas entida-
des nacionais (SILVA, 2019).
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legitimidade, em uma cidade histórica arraigada de clientelismo e 

perspectiva da caridade. No entanto, considera-se os diversos sujei-

tos que construíram/constroem a cidade de Goiás. Cidade de Co-

ralinas, Grampinho, Josés e Balduínos, trabalhadores e trabalhadoras 

que lutam pelo acesso a terra e pelo acesso ao ensino superior.

O modo como os sujeitos sociais constroem o curso de Serviço 

Social na Regional Goiás conforma-se às Diretrizes da Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Seriço Social (Abepss), à Lei 

de Regulamentação da Profissão 8.662/1993, e ainda, demonstra 

uma posição ética, política e social na defesa da qualidade do en-

sino-pesquisa-extensão-estágio. Para tanto, torna-se interessante, as 

configurações da Regional Goiás que encontra-se estruturada em 

duas unidades acadêmicas, Biblioteca Seccional, um Restaurante 

Universitário (RU), sem previsão de abertura. Contudo inexiste a 

Casa Estudantil Universitária (CEU), Creches, entre outros equi-

pamentos que garantem a permanência do estudante.

O curso de bacharelado em Serviço Social na Regional Goiás 

é presencial ofertado no turno noturno, e tem como pressuposto 

a defesa da qualidade do ensino público, gratuito, laico que a 

classe trabalhadora a acesse o espaço da educação superior. Para 

isso, a direção social, ética, acadêmica constrói o movimento em 

defesa da garantia dos direitos sociais.

Assim, apreende-se a luta desde a implantação de universi-

dades federais públicas possui uma contradição e correlação de 

forças, o qual o Estado transfere a responsabilidade para a classe 

trabalhadora, não intervir de modo efetivo diante tantas legisla-

ções nacionais e internacionais o qual é signatário, sob a coadu-



64

nação dos projetos societários liberais burgueses do desmonte das 

universidades como universal.

Sendo assim, na Regional Goiás não poderia ser diferente. 

Contas de luz e água, materiais e serviços de limpeza, manutenção 

dos prédios o congelamento/atraso das bolsas estudantis permearam 

a realidade da Regional Goiás, o que implicou no sucateamento 

dos serviços oferecidos, na precarização do espaço e trabalho dos 

servidores públicos e terceirizados, além dos estudantes possuírem 

dificuldade de permanecerem na cidade de Goiás.

Além UFG, na realidade universitária brasileira existem os 

professores e trabalhadores públicos federais são alvos das contrar-

reformas do Estado em sua lógica capitalista. Pois, indica

o aumento dos contratos temporários nas redes públicas de 
ensino, [...] o arrocho salarial [...] e a perda de garantias tra-
balhistas e previdenciárias oriunda dos processos de reforma 
do Aparelho de Estado têm tornado cada vez mais agudo 
o quadro de instabilidade e precariedade do emprego no 
magistério público (OLIVEIRA, 2004, p. 1140).

A realidade do curso de Serviço Social da UFG, quanto à equipe 

docente8 também afeta no modo como o curso constrói a qualidade 

8 Conta com 13 professores (as) efetivos, sendo que alguns encontram-se licenciados para cargos 
de gestão, ou para qualificação profissional: Alcides Pontes Remijo (Cargo de gestão: assumiu a Coor-
denação do curso de Serviço Social); Alison Cleiton de Araújo (Licenciado para qualificação: doutorado 
UFPE (Universidade Federal de Pernambuco); Carla Agda Goncalves (Licença pós doc); George Fran-
cisco Ceolin; Ionara Vieira Moura Rabelo; Luís Augusto Vieira (Licenciado para qualificação: doutorado 
(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC-SP); Maria Meire de Carvalho; Neimy Batista 
da Silva (Cargo de gestão: assumiu a Coordenação de Estágio de Serviço Social); Patrícia Basílio Teles 
Estábile (Licenciada para qualificação: doutorado Universidade Nacional de Brasília (UnB); Regina Sueli 
de Sousa; Renato Francisco dos Santos Paula (Assumiu a Direção da Regional Goiás: cargo de gestão); 
Selma Aparecida Leite de Andrade(Cargo de gestão: assumiu a vice coordenação de Serviço Social); 
Tereza Cristina Pires Favaro. Professores (as) substitutos: Ana Paula Cruz Penante Nunes Liliane Alves 
Fernandes; Maria Ciurinha Pereira dos Santos; Mirian Maria de Oliveira.

http://lattes.cnpq.br/6395534747043800
http://lattes.cnpq.br/8024384378802999
http://lattes.cnpq.br/5222580020520504
http://lattes.cnpq.br/5222580020520504
http://lattes.cnpq.br/8510733178874149
http://lattes.cnpq.br/8663550896599960
http://lattes.cnpq.br/8431792352327585
http://lattes.cnpq.br/2576058527061075
http://lattes.cnpq.br/2576058527061075
http://lattes.cnpq.br/0795230417023939
http://lattes.cnpq.br/0795230417023939
http://lattes.cnpq.br/1520675432332881
http://lattes.cnpq.br/1520675432332881
http://lattes.cnpq.br/6940544238802070
http://lattes.cnpq.br/3570593043893531
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do ensino. Logo, esse processo de intensificação e sobrecarga implica 

na categoria trabalho, o qual Engels (1999) defende a ideia que o 

“[trabalho] é a condição básica e fundamental de toda a vida humana. 

Em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho 

criou o próprio homem” (ENGELS, 1999, p.4, grifos da autora).

No trabalho coletivo, onde se tem a subvenção produtivista 

do trabalho materializado com gratificações individuais, relações 

personalistas acirra uma competitividade, que neste caso fragmenta 

a luta por um curso que imprima qualidade e ética. Outro fator 

que se estende a Universidade, sob a tendência de lógica mercantil 

refere-se ao tratamento diferenciado dos trabalhadores públicos. 

Logo, na condição de trabalhador assalariado também é afetado 

com a reestruturação produtiva e o projeto neoliberal delineado 

pela perspectiva produtivista que perpassa as relações humanas, in-

telectuais e sociais. Esse processo de precarização e mercadorização, 

conforme Moraes (2016) se configura na

estrutura de trabalho: faltam salas para orientação de alu-
nos; as aulas, muitas vezes, são ministradas em containers 
que não tem condições adequadas para acústica. (...). No-
vas atribuições docentes e intensificação do produtivismo: 
(...), pautada nas Ciências Exatas, lhes impõem padrões 
quantitativos de produção e a valorização de trabalhos 
publicados na comunidade internacional, passando a reco-
nhecer o professor como “bolsista de produtividade”. (...). 
Relação didático-pedagógica e a construção do conheci-
mento: preparar aulas, ser atencioso com os alunos, realizar 
orientações, pesquisar, participar de eventos acadêmicos, 
divulgar e discutir resultados de pesquisa, contribuir para 
a formação crítica de intelectuais são tarefas inerentes ao 
docente em Serviço Social. (...). Recursos Humanos: tais 
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instituições contam com a realização de concursos para 
docentes com previsão de contratação proporcionalmente 
menor à ampliação das vagas para discentes (MORAES, 
2016, p.119-120).

Sob a égide da indissociabilidade entre ensino pesquisa ex-

tensão diversos são os desafios para a sua manutenção, como a 

falta de uma política de financiamento. Com esse entendimento, 

consubstanciada em Filho (2006) o ensino assume uma perspectiva 

técnico-instrumental, a pesquisa se mira somente no viés da espe-

cialização e a extensão na prestação de serviços.

Diante dos estudos empreendidos até aqui e as relações com o 

movimento histórico conjuntural brasileiro, pode-se notar durante 

a participação da pesquisadora nos espaços deliberativos – ensino, 

extensão, estágio movimento estudantil, monitoria – encontra-se 

diversos sujeitos sociais que lutam, resistem à rotina da sala de aula 

e para além dela, na defesa de uma educação laica, com qualidade, 

e acesso da classe trabalhadora. Assim como busca nos espaços rela-

cionais, deliberativos imprimir legitimidade dos feitos desse curso 

para a UFG/Regional Goiás.

Experiência Internacional De Discentes Em 
Serviço Social

A experiência internacional é um dos fatores de transformação 

na vida de estudantes seja em mobilidade acadêmica e/ou partici-

pação em eventos científicos no exterior, na modalidade apresenta-

ção de trabalho. É notória a mudança no que tange o âmbito social, 

cultural, acadêmico e profissional. Essa transformação não se limita 
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ao meio discente, abrange a comunidade acadêmica – professores, 

equipe administrativa – estrutura da instituição, experiência que 

possibilita a interculturalidade da universidade brasileira com as 

diversas instituições e estudantes estrangeiros.

A dimensão intercultural é uma característica de qualidade 
intrínseca à mobilidade acadêmica que, por sua vez, é um 
dos meios do processo de internacionalização da educação 
superior, a mobilizar um grande fluxo estudantil nos cinco 
continentes. Tendo em vista tamanha diversidade e, nesta 
perspectiva, atender as demandas do mundo globalizado, 
as instituições de educação superior estão empenhadas em 
qualificar tanto as políticas institucionais como uma série de 
questões práticas para receber estudantes internacionais ca-
pacitados, que buscam excelência em diferentes espaços de 
aprendizagem. Neste processo, torna-se importante valorar 
a dimensão intercultural da mobilidade acadêmica, com o 
convencimento de que este é elementar na qualidade da 
mobilidade (LUCE, FAGUNDES; MEDIEL, 2016, p. 325).

A indissociabilidade de ensino-pesquisa-extensão o tripé que 

norteia as universidades, reconhece a extensão como elemento de 

contato de estudantes com a realidade social que os rodeiam, pos-

sibilitam uma dimensão prática-teórica. Notório que a realidade 

social dos próprios discentes do curso de Serviço Social em sua 

particularidade, trabalhadoras e trabalhadores, um número expres-

sivo possui uma realidade socioeconômica desfavorecida.

Ressalte-se que inserir-se em uma Universidade federal, pública, 

gratuita, laica, popular e socialmente referenciada é um desafio para 

os estudantes que almejam o diploma de ensino superior, em espe-

cial, os que se limitam em um dos elementos do tripé da educação: 

o ensino. Os determinantes elementos que impossibilitam o acesso à 
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extensão e pesquisa são diversos diante da particularidade da cidade 

de Goiás e da Universidade Federal de Goiás/Regional Goiás.

A formação acadêmico-profissional extrapola a sala de aula, o 

conhecimento como ferramenta de transformação da realidade so-

cial extrapola os muros que limitam sua socialização, logo o processo 

de mobilidade e experiência de apresentação de produções acadêmi-

cas em âmbito internacional é uma conquista mediante os desafios 

impostos para a educação, em especial a formação acadêmica-pro-

fissional. Os registros da DRI referente aos processos de mobilidade 

acadêmica internacional para estudantes do curso de Serviço Social 

na UFG/Regional Goiás é registrado no ano de 2017, segundo a 

Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás.

Em 2017, o primeiro intercambista será o estudante de 
Serviço Social Joel dos Santos Lima, único inscrito e se-
lecionado da Regional pela Mobilidade Internacional no 
Instituto Politécnico de Bragança (IPB), em Portugal. No 
próximo mês, o estudante segue para a capital portuguesa 
e só retorna em julho deste ano. “Estou bastante ansioso 
e maravilhado para ter uma experiência no exterior e co-
nhecer uma nova cultura. Por isso, sou a favor de políticas 
que viabilizem oportunidades de novas experiências para 
os estudantes”, admite. A intenção é ser exemplo para 
os próximos estudantes. “Espero representar a Regional, 
pois jamais teria esta oportunidade sem a UFG. Sei que 
grandes conquistas me esperam”, assegurou, expondo a 
demanda de um Centro de Línguas na Regional. (AS-
COM/UFG, 2017)
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O discente9 graduando em Serviço Social, único a se inscre-

ver no edital 33/201610 que dispõe de inscrições para estudantes 

de graduação vinculados à UFG para mobilidade internacional 

no primeiro semestre letivo de 2017 no Instituto Politécnico de 

Bragança (IPB), em Portugal (DRI, 2016), abre uma lacuna de 

inquietações referente a não participação massiva de discentes no 

processo de mobilidade internacional.

Destacam-se diversos fatores que impossibilitam a participação 

de estudantes no processo de mobilidade internacional e os mesmos 

estejam intrínsecos em sua realidade seja no âmbito social, cultural, 

religioso, político e econômico. O intercambista enfatiza os enfre-

tamentos financeiros impostos no processo de seleção, aprovação e 

mobilidade, visto que os únicos benefícios não englobava na tota-

lidade sua necessidade enquanto estudante usuário da Política de 

Cotas11 e do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes)12.

9 Joel dos Santos Lima,

10 Segundo o edital (33/2016) a duração da mobilidade corresponde a 01 (um) semestre aca-
dêmico do dia 20/02/2017 a 15//07/2017 com os respectivos benefícios: “alojamento gratuito do 
dia 20/02/17 a 15/07/17 e alimentação (almoço e jantar) de segunda a sábado de 20/02/2017 até 
10/04/2017 e de 17/04/2017 até 15/07/2017”, e as demais despesas por conta do selecionado. Res-
salta que o discente prorrogou a mobilidade internacional para o período de acréscimo no segundo 
semestre letivo referente às datas de 18/09/2017 a 17/02/2018

11 Disposto na lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, dispõe sobre o ingresso nas universidades 
federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências; De-
creto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, regulamenta a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, que 
dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de 
nível médio; Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012. Dispõe sobre a implementação das 
reservas de vagas em instituições federais de ensino de que tratam a Lei no 12.711, de 29 de agosto 
de 2012, e o Decreto no 7.824, de 11 de outubro de 2012.

12 Decreto nº 7.234, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES.
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No entanto o edital mencionado em seu quadro de distribui-

ção de vagas direcionou apenas uma vaga para a Regional como 

mostra a Quadro 2, abaixo:

Quadro 2 – Distribuição de vagas por regionais na UFG, edital CAI 33/2016

Regional Quantidades de vagas

Catalão 1 (uma)

Goiânia 2 (duas)

Goiás 1 (uma)

Jataí 1 (uma)
Fonte: Diretoria de Relações Internacionais (DRI, 2016b), elaborada pelos autores, maio de 2019.

A experiência acadêmica no Instituto Politécnico de Bragança 

(IPB)13, e o arcabouço teórico e prático oriundo do intercâmbio social, 

cultural, político e econômico é um divisor no cotidiano dos estudan-

tes em mobilidade14 e das instituições que participam dessa troca de 

saberes. Um momento importante contabilizado, assim relatado pela 

ASCOM/UFG (2017), referente à mobilidade internacional.

Viajar para o exterior, conhecer novos lugares e culturas, 
se relacionar com mais pessoas e adquirir outros conheci-
mentos. Estes têm sido sonhos de jovens universitários de 
todo o país. Na Regional Goiás da UFG, a Coordenação 
de Assuntos Internacionais (CAI) tem transformado mui-

13 Ano letivo 2017 e 2018, com o plano de estudos referente aos nomes da unidade curricular 
da instituição de acolhimento: Organizações internacionais; História das Ideias Políticas e sociais; 
Voluntariado (estágio); Planeamento de programas e Projetos; Intervenção em População Sénior; 
Direito e Legislação Social e Contextos Sociais de marginalização.

14 A mobilidade acadêmica internacional proporcionou ao discente Joel dos Santos Lima a ex-
periência com estudantes de várias nacionalidades e a oportunidade de conhecer diversos países/
cidades, entre eles: Alemanha (Berlim), Bélgica (Bruxelas), Bulgária (Sofia), Espanha (Barcelona e 
Salamanca), França (Paris), Grécia (Atenas), Holanda (Amsterdam), Itália (Milão, Florença, Roma e 
Veneza), Inglaterra (Birmingham Londres e Liverpool), Portugal ( Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, 
Guimarães, Lisboa, Mirandela e Porto) e o Vaticano.
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tos sonhos em realidade [...]. O coordenador de Assuntos 
Internacionais da Regional Goiás, professor Lucas Felício, 
destaca a possibilidade de trocas de conhecimento durante 
o intercâmbio. “O aluno leva uma bagagem adquirida em 
seu curso e, no retorno, traz conhecimento da outra uni-
versidade que teve contato e novas experiências”, ressalta. 
[...]. “É importante que os intercambistas, ao voltarem para 
Goiás, compartilhem as vivências durante o período de 
mobilidade. A ideia é divulgar as possibilidades de inter-
câmbio e aproximar as instituições de ensino superior em 
um diálogo mútuo entre a Regional e as universidades do 
exterior, expandindo as fronteiras de ensino e pesquisa a 
partir desta interlocução (ASCOM/UFG, 2017).

Outra experiência de mobilidade acadêmica de discente vin-

culado ao bacharelado em Serviço Social na Universidade Fede-

ral de Goiás - Regional Goiás, foi pelo edital CAI Nº 19/2017 

(Programa ESCALA Estudantil Graduação AUGM - Associação 

das Universidades do Grupo Montevidéu) que teve como contem-

plado com a vaga para a mobilidade acadêmica internacional um 

discente15selecionado para um semestre acadêmico na Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC), localizada em Córdoba, Argentina. 

Abaixo é apresentado o quadro de vagas, divisão dessas por regio-

nal da Universidade Federal de Goiás e respectivas universidades 

internacionais de destino.

15 o discente Adilson da Silva Santos,
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Quadro 3 – Distribuição de vagas por regionais na UFG - Edital 19/2017

Regional Vagas Suplências Universidade de Destino

Goiânia 3 (três) 6 (seis)

1 para UDELAR – Universidad de la Republica, 
Uruguai
http://www.universidad.edu.uy/
1 para UNL – Universidad Nacional del Litoral, 
Argentina
http://www.unl.edu.ar/
1 para UNC – Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina
http://www.unc.edu.ar/

Goiás 2 (duas) 4 (quatro)

1 para UNNE – Universidad Nacional del Nordeste, 
Argentina
http://www.unne.edu.ar/
1 para UNC – Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina
http://www.unc.edu.ar/

Jataí 2 (duas) 4 (quatro)

1 para UNCU – Universidad Nacional de Cuyo, 
Argentina
http://www.uncuyo.edu.ar/
1 para UBA - Universidad de Buenos Aires, Argentina
http://www.uba.ar/

Fonte: Diretoria de Relações Internacionais (DRI, 2016a), elaborada pelos autores, maio de 2019.

Segundo o edital CAI no 19/2017 foi fornecido alojamento 

e alimentação durante o período de intercâmbio, além disso, uma 

bolsa auxílio transporte terrestre de ida e volta, observando-se a 

condição orçamentária da instituição de ensino de origem. Demais 

despesas ocorrem a cargo ao estudante – visto seguro viagem, se-

guro saúde, entre outros.

Relatado pelo estudante supramencionado, o intercâmbio 

proporcionou-lhe uma gama de conhecimentos nas dimensões 

da vida do mesmo. Desde aprender um novo idioma, em especial 
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a oportunidade de conhecer pessoas de diversas partes do mun-

do. Ressalta ainda, a relevância de uma ampla aproximação com 

a América Latina a nível de intercâmbio, mesmo que cada país 

latino-americano tenha sua cultura fatores que a história demons-

tra, pois pelos menos com a experiência adquirida no país dos 

hermanos (Argentina) percebeu-se diversos fatores que são comuns 

a ambos (Brasil e Argentina): o posicionamento economicamente 

de dependentes dos países ditos “desenvolvidos” países centrais no 

capitalismo monopolista.

Diante disso, o intercambista menciona a greve (el paro) que 

vivenciou em seu período que esteve no país vizinho. Greve na 

universidade por aumento salarial dos professores universitários, o 

que não é diferente em solo brasileiro. Trabalhadores reivindicando 

seus direitos e contrapondo a precarização do trabalho docente.

Registra ainda, a experiência da Registra-se ainda, outra ex-

periência internacional16 se pontua nos estereótipos rompidos em 

relação ao país de destino, e sobre o olhar recebido em relação a 

sua nacionalidade e fenótipo – cabelo afro e pela negra. Inquieta-se 

pelo conservadorismo predominante na Universidade onde parti-

cipou da jornada, fazendo com que a mesma atentasse aos trajes 

do cotidiano, por a cidade se pontuar em sua cultura vestimentas/

trajes com menos exposição de determinadas partes do corpo.

Enfatiza as dificuldades em comunicação por não falar um se-

gundo idioma (inglês, espanhol e francês), e expõe a necessidade de 

16 estudante Ana Paula Silva Duarte participou e apresentou trabalho acadêmico na modalidade 
pôster da Jornada de Jovens Investigadores, realizado nos dias 18 a 20 de outubro de 2017, na Uni-
versidad Nacional de Itapúa (UNI), na cidade de Encarnación, Paraguay, pelo edital CAI 014/2017. O 
trabalho apresentado foi desenvolvido no Programa de Educação Tutorial Ciências Sociais (PET Vila 
Boa), da UFG/Regional Goiás.
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um centro/curso de línguas na Regional Goiás da UFG. Socializa 

a experiência em conhecer uma estudante de origem africana, que 

além do idioma nativo, falava o idioma espanhol e francês, resul-

tante do processo de educação no ensino fundamental e médio, 

momento significativo no processo de desconstrução da imagem 

sobre o país marcado por estigmas de inferioridade aos demais paí-

ses desenvolvidos e em desenvolvimento.

Salienta ainda, a relevância de um segundo idioma no processo 

de formação educacional e profissional das e dos estudantes no âm-

bito do ensino fundamental e médio, e que se intensifica no ensino 

superior diante do contexto de internacionalização dos Institutos 

e Universidades Federais.

No que tange a questão econômica, se pontua como amplo 

desafio no processo de mobilidade internacional e participação 

de eventos internacionais. O respaldo legal de financiamento 

por meio do edital estabelecido pela instituição, no que tange 

transporte, alojamento e alimentação foi suficiente para suprir as 

demandas da estudante17.

Outra experiência significativa ocorreu com uma discente18, 

atualmente egressa do curso de Serviço Social, no âmbito da pro-

dução do conhecimento, por meio da construção e aprovação de 

artigo acadêmico no evento científico 11no. Congreso Internacional 

de Educación Superior Universidad 2018, cujo trabalho intitula-se 

“Gênero e extensão universitária: possibilidade de transformação 

17 No entanto vale ressaltar que o transporte utilizado foi via terrestre e a hospedagem compar-
tilhada de baixo custo.

18 Bianca Stéfani Alexandre Irineu
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sociocultural no Residencial Tempo Novo”. Ressalta-se que o arti-

go foi construto da experiência da egressa inserida tanto no ensino, 

movimento estudantil quanto nos projetos de extensão da Univer-

sidade, em especial o projeto de extensão Serviço Social: Arte, Cultura 

e Sociabilidade no Residencial Tempo Novo em Goiás-Goiás19. Uma 

das alternativas para efetivar a participação da discente no evento 

com sede em Cuba foi solicitar o auxílio/subsídio financeiro que a 

Universidade Federal de Goiás possui, por meio da Assistência Es-

tudantil. Hoje, denomina-se Programa de Apoio à Participação em 

eventos (PAPE/PRAE), o qual Seleciona estudantes de graduação 

presencial para concessão de apoio de acordo com as necessidades 

e particularidades de cada evento e abrangência.

Os desafios enfrentados, dentre eles destaca-se participação 

efetiva do professor/orientador que contribuem intelectualmente, 

como também financeiramente de modo que o estudante consiga 

participar de um evento científico no exterior, tendo em vista que 

o auxílio financeiro que a UFG oferta possui um valor limitado 

para esses editais PAPE/PRAE, o que automaticamente descarta as 

particularidades de cada experiência- valor inscrição, passagens área, 

alimentação- em especial da realidade dos estudantes da Regional 

Goiás, que possuem um número considerável de pessoas desfavore-

cidas financeiramente sob a égide barbarizante do sistema capitalista.

Embora com os desafios presentes, a participação em eventos 

científicos sendo nacionais ou internacionais agrega no conhe-

cimento, na troca de saberes, no compartilhamento das afeições 

19 Código do projeto: PJ389-2018. Desenvolvido na Universidade Federal de Goiás/Regional 
Cidade Goiás, na Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas (UFG/RCG/UAECSA). 
coordenado pela professora doutora Neimy Batista da Silva.
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sociais, políticas e filosóficas, bem como contribui na visibilida-

de dos projetos que a Universidade possui e como estes projetos 

transformam a realidade da comunidade que se encontra inserida. 

Além do mais, conhecer a cultura, outro sistema que não seja o 

capitalista, o modo de vida das pessoas do país que sedia o evento 

é fundamental para que a sociabilidade que o curso de Serviço 

Social defende, pautada na emancipação social, liberdade e demo-

cracia coletiva, seja construída no âmago das experiências vividas e 

as possibilidades que a universidade pública, gratuita de qualidade 

pode oferecer para as pessoas que nela ocupam seus espaços.
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Resumo

Este trabalho busca analisar por meio da revisão bibliográfica e 

análise de documentos a situação do trabalho da mulher no campo 

que a partir da naturalização da divisão sexual do trabalho, que 

reconhece apenas o homem como provedor da família, acaba sen-

do invisibilizado nas zonas rurais. A hierarquização das famílias no 

meio rural é socialmente condicionada, com isso é entendido que 

a função da mulher se restringe aos cuidados com a casa e a família. 

A partir dessa compreensão, o trabalho realizado pela mulher, seja 

para a subsistência da família, na produção agrícola ou na pecuária, 

é visto apenas como um trabalho em ajuda a família ou cônjuge. 
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Para além disso, as pesquisas censitárias realizadas no país acabam 

por dar continuidade à situação de invisibilidade da mulher cam-

ponesa já que estas, por não realizarem o trabalho remunerado em 

seu fim, acabam tendo o reconhecimento das suas atividades apenas 

como um trabalho doméstico, sendo ignorada a importância destas 

pequenas atividades realizadas para a possibilidade de produção e 

subsistência das famílias. Portanto, demonstra como se dá a invisi-

bilização do trabalho da mulher camponesa historicamente a partir 

da estrutura machista e patriarcal e, a partir disso, aborda os reflexos 

sociais e jurídicos na vida dessas mulheres evidenciando a impor-

tância do reconhecimento do seu trabalho para a independência 

financeira, emocional e física das mesmas.

Palavras-Chave: Gênero; Mulher Camponesa; Trabalho.

The Invisibility Of Women’s Rural Producers 
Work: The Legal And Socials Reflexes

Abstract

This work seeks to analyze, through bibliographic review and 

document analysis, the situation of women’s work in the field, whi-

ch, through the naturalization of the sexual division of labor, which 

recognizes only man as provider of the family, ends up being invisible 

in rural areas. The hierarchization of families in rural areas is socially 

conditioned, with the understanding that the role of women is res-

tricted to caring for the home and family. From this understanding, 



80

the work performed by the woman, whether for the subsistence 

of the family, in the agricultural production or in the livestock, is 

seen only as a work in aid for the family or spouse. In addition, the 

census surveys carried out in the country end up giving continuity 

to the situation of invisibility of the peasant woman, since these 

women, because they do not perform paid work at their end, end 

up having the recognition of their activities only as domestic work, 

being ignored the importance of these small activities carried out for 

the possibility of production and subsistence of the families. Thus, it 

demonstrates how the work of peasant women historically becomes 

invisible from the macho and patriarchal structure and, from this, 

it addresses the social and legal reflexes in the life of these women, 

showing the importance of recognizing their work for financial in-

dependence, emotional and physical.

Key-words: Gender; Peasant Woman; Work.

1. Introdução

O presente artigo discute a questão da invisibilidade do traba-

lho exercido por mulheres no meio rural, aborda as questões que 

resultam no não reconhecimento do trabalho diário das mulheres 

camponesas e os reflexos como as dificuldades de acesso a bene-

fícios sociais, formação profissional, a disparidade salarial1 e, por 

consequência, a dependência financeira de seus cônjuges. A rotina 

1 Segundo dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE podemos verificar que o rendimento 
de homens ocupados em atividade de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, 
era cerca de 24% maior que o de mulheres. Além disso, outro dado relevante aborda que dentro da 
população economicamente ativa, os homens ocupados na zona rural representam 60% a mais do 
que a quantidade de mulheres ocupadas.
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das mulheres no campo compreende o trabalho com a produção, 

com os cuidados da casa e de familiares, no entanto, todas ativida-

des realizadas na produção são compreendidas como uma ajuda ao 

cônjuge como demonstram

A divisão sexual do trabalho no campo decorre de uma es-

trutura familiar que hierarquiza as relações familiares, desta forma, 

as mulheres são educadas para compreenderem que cabe a elas 

trabalhos não remunerados ou menos valorizados como aborda 

Guimarães (2017, p. 3):

A educação na família constitui-se num importante es-
paço de construção de gênero, onde os pais educam as 
meninas e os meninos para determinadas funções sociais, 
gostos, competências. Na cultura do campo, geralmente, a 
menina aprende com a mãe, as lidas de casa, os cuidados 
para com os filhos, o preparo da horta, aprendendo rara-
mente a discutir política, planejar a produção, negociar e 
comercializar o produto. Isto cabe ao filho homem, o qual 
também, muitas vezes, não aprende as lidas da casa e cuida-
do com as crianças (apud SCHEWENDLLER, 2002, p. 2).

O patriarcado, que é definido por Souza como “o poder que o 

homem exerce por meio dos papéis sexuais” (2015, p. 476), poder 

que é dado a estes sem a necessidade de reivindicação, apenas por 

serem homens. Segundo Saffioti são culturalmente colocados em 

uma posição de superioridade e, as mulheres, criadas para serem 

dóceis, compreensivas e subjugadas. O patriarcado, portanto, se 

torna o pilar de uma forma de divisão de trabalho que reconhece 

a mão de obra feminina como uma fonte inesgotável de riquezas à 

disposição dos homens como afirma Emma Siliprandi.
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Sendo assim, este trabalho tem como objetivos analisar o tema 

demonstrando as evoluções à respeito do reconhecimento do tra-

balho da mulher camponesa, as barreiras que ainda são encontrados 

para o gozo pleno dos direitos das trabalhadoras e abordar mini-

mamente os reflexos sociais que esta ausência de acesso a direitos e 

políticas públicas geram na vida das camponesas.

2. Material e Metódos

O trabalho foi realizado a partir da análise bibliográfica de 

obras e trabalhos acadêmicos que discutiam o tema, principalmen-

te, obras das autoras Heleieth Saffioti, Maria Ignez Paulilo, Emma 

Siliprandi, Terezinha Martins dos Santos Souza, Karl Marx e Engels.

Através dessas análises tentou-se chegar a contribuições a res-

peito do tema da invisibilidade do trabalho da mulher camponesa 

tendo em vista os apontamentos destes autores a respeito da divisão 

sexual do trabalho, relações de gênero, patriarcado, trabalho do-

méstico, agricultura familiar, as lutas das trabalhadoras rurais e suas 

conquistas até então.

A análise de documentos também se mostrou necessária para 

a construção do presente trabalho, principalmente de documentos 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os dados 

produzidos pelo instituto e o formato do questionário da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).
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3. Resultados e Discussões

A invisibilidade do trabalho da mulher camponesa é tema de 

discussões que se estendem há décadas, em 1976, Maria Ignez Pau-

lilo, já trazia reflexões à respeito do trabalho da mulher na zona 

rural, a autora aponta que na época residia na zona rural cerca de 

50% da população feminina total2 e ainda não existiam estudos a 

respeito do trabalho exercido pelas mulheres nas zonas rurais. Os 

primeiros estudos que apontam as reais atividades realizadas pelas 

agricultoras começam a ser realizados nesta época, até então, os 

dados abordavam apenas como ajuda ao trabalho masculino ou 

trabalho doméstico todas as atividades executadas por elas.

No caso da agricultura familiar existe a dificuldade em se dis-

tinguir o que seria apenas trabalho doméstico ou produtivo, na 

visão capitalista “o único esforço físico ou mental que passou a 

merecer o nome de trabalho produtivo e a ser remunerado foi 

o despendido nas atividades consideradas econômicas” aborda 

Paulilo (2016, p.207), no entanto, não há separação entre o que 

é familiar ou atividade econômica quando tudo é produzido na 

mesma unidade e pelas mesmas pessoas em conjunto.

Culturalmente foi sendo atribuído uma maior valorização ao tra-

balho considerado “pesado” em detrimento do trabalho considerado 

“leve”, no entanto, tal divisão se deu a partir de quem realizava o 

trabalho “pode ser estafante, moroso ou mesmo nocivo à saúde – mas 

é “leve” se pode ser realizado por mulheres e crianças”, afirma Paulilo 

2 Dados do Censo Agropecuário de 1970 realizado pelo IBGE. Segundo o Censo Demográfico de 
2010, aproximadamente 47% dos residentes da zona rural são mulheres, o que atualmente repre-
senta cerca de 15% do total da população feminina total.
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(2016, p. 115), que demonstra então, que o trabalho é classificado “pela 

posição que seus realizadores ocupam na hierarquia familiar”.

Quando tratamos do reconhecimento do trabalho feminino 

exercido na agricultura percebemos que só são relacionadas a elas 

as atividades que são entendidas como femininas e, ainda assim, as 

atividades são desvalorizadas, vistas como inferiores, e todas aquelas 

realizadas pelo homem, ou chefe de família, são tidas como os real-

mente relevantes a família.

Embora a mulher trabalhe efetivamente no conjunto de 
atividades da agricultura familiar – preparo do solo, plan-
tio, colheita, criação de animais, entre outras atividades 
(incluindo a transformação de produtos e o artesanato) -, 
somente são reconhecidas, ainda assim com status inferior, 
aquelas atividades consideradas extensão do seu papel de 
esposa e mãe (preparo dos alimentos, cuidados com os 
filhos, etc.). (SILIPRANDI, 2015, p.101)

A divisão sexual do trabalho se apropria do patriarcado como 

base estruturante para a exploração da mão de obra feminina, de-

finidas por Marx e Engels como “o dispor de força de trabalho 

alheia” (2009, p. 47). Souza afirma que sem o patriarcado o capita-

lismo teria a necessidade de desenvolver outra forma de separação 

entre trabalho produtivo e reprodutivo, portanto, demonstra que

faz-se mister pensar a opressão não apenas como relações 
sociais desumanizantes (que efetivamente o são), mas 
como relações que constituem e solidificam estratégias de 
classe que mantêm e sustentam as relações de exploração 
da força de trabalho. (SOUZA, 2015, p. 490)
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Por isso se torna indissociável a discussão à respeito do reco-

nhecimento do trabalho da mulher camponesa da luta feminista, 

afinal, as estruturas que solidificam o pensamento excludente do 

reconhecimento das atividades femininas e as associam apenas à 

domesticidade são as que o feminismo tenta romper, como aborda 

Silliprandi. A autora aborda ainda que a construção sócio-histórica 

do patriarcado enraíza a dominação das mulheres pelos homens na 

cultura do povo, sendo assim, enquanto teoria militante denuncia 

esta estrutura e se torna instrumento de mobilização social.

No entanto, o acesso a tal teoria se torna limitado já que o espa-

ço público é restringido às mulheres, Paulilo e Silliprandi apontam as 

dificuldades históricas das agricultoras para obter documentos, aces-

so a terra, filiação nos sindicatos, participação nos espaços de decisão 

e acesso a programas sociais. Em um dos depoimentos trazidos por 

Silliprandi uma das agricultoras, Del, relata alguns dos problemas:

As mulheres, a grande maioria das vezes, não têm os seus 
documentos, e na hora do cadastro, no Incra, elas acabam 
não sendo assentadas. [...] Muitos homens dizem: “Mu-
lher não precisa documento”. Mas para receber qualquer 
benefício, licença-maternidade, o que for, precisa ter [...]. 
(SILLIPRANDI, 2015, p. 198)

Tais dificuldades são reflexo do não reconhecimento das ativi-

dades exercidas por estas mulheres, que “são essenciais para a sub-

sistência biológica e socioeconômica das famílias, para o bem-estar, 

para a segurança alimentar e a preservação do meio ambiente” 

(HERRERA, 2016, p. 211). Não as reconhecendo como agricul-

toras não se pensa em políticas públicas de acesso a terra ou crédito 

que são destinados aos pequenos produtores rurais.
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O apagamento do trabalho das camponesas tem um caráter 

cultural, sócio histórico que acabou se institucionalizando a par-

tir do não reconhecimento nas estatísticas, nesse sentido Paulilo 

aborda que “a desvalorização das múltiplas tarefas femininas nas 

estatísticas oficiais” (2016, p. 192) é um reflexo desta invisibilização 

em toda a estrutura social.

No caso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNA-

DC), ao considerar como trabalhador apenas aquele que aufere ren-

da (em dinheiro ou produtos e mercadorias ou outros semelhantes) 

diretamente a partir daquela atividade e, os demais como ajudantes 

não remunerados de algum morador do domicílio, sendo, portanto, 

ocupados, porém, não sendo considerados trabalhadores. Dessa for-

ma, não consegue abordar no questionário a multifuncionalidade 

do trabalho realizado pela mulher agricultora em sua propriedade 

acabando por caracterizar apenas o homem como trabalhador já que 

o responsável pela entrega ou comercialização direta e recebimento 

dos proventos das atividades acaba por ser ele.

No entanto, a partir da luta das agricultoras familiares de 

forma individual, a partir dos sindicatos e de marchas para o 

reconhecimento de seu trabalho, políticas públicas passaram a 

ser implementadas ou ampliadas tendo em vista as questões de 

gênero, dentre elas, Silliprandi aponta alterações no Planapo (Pla-

no Nacional de Produção Orgânica e Agroecologia), no Pronaf 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) 

que deu origem ao Pronaf mulher e nos cadastros realizados pelo 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) 
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que a partir da Portaria n° 981/2003 passou a cadastrar, de pre-

ferência, a mulher, ou então, passaram a fazer a titulação com os 

nomes dos dois cônjuges nos assentamentos.

Como consequência das reivindicações também o Programa 

Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, em 2004, foi a 

primeira medida efetiva responsável por garantir o acesso a docu-

mentação às camponesas, Butto (2011, p. 30) demonstra que foi um 

programa inovador e acrescenta que

prevê a conscientização sobre a utilidade da documen-
tação civil e trabalhista, além da orientação de acesso a 
políticas públicas para as mulheres na reforma agrária e 
na agricultura familiar e previdência social, emitindo, de 
forma gratuita, os documentos civis, trabalhistas e o acesso 
a direitos previdenciários.

As modificações que facilitaram o acesso das mulheres fazem 

parte das reivindicações das lutas construídas ao longo de anos, através 

das Marchas das Margaridas, Movimento de Mulheres Camponesas 

e outros movimentos e grupos de agricultoras nacionais, regionais 

ou locais. Tais movimentos, no entanto, apontam que ainda existem 

barreiras a serem transpassadas e direitos a serem garantidos, afinal, as 

políticas públicas que foram criadas, ampliadas ou modificadas para 

promoverem a igualdade de gênero são ainda muito recentes.

Os movimentos de mulheres do campo atualmente defendem 

pautas também que vão de encontro com a segurança alimentar 

a partir da reivindicação de “políticas públicas para a produção 

agroecológica” como informa a cartilha produzida pelo movimen-

to de mulheres camponesas em 2018 (MMC, 2018, p. 25).
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Sendo assim, as camponesas se inserem como mais do que 

trabalhadoras, são responsáveis também pela segurança alimentar 

de suas famílias, pela reprodução de uma forma de agricultura 

que se preocupa com a sustentabilidade e, por isso, acaba sendo 

conflitante com os interesses do agronegócio. O reconhecimento 

da força de trabalho feminina nas zonas rurais, portanto, acaba 

sendo a aceitação de um novo formato de agricultura que cons-

truída a partir do modelo da agricultura familiar não permite a 

manutenção de uma hierarquização na produção.

4. Conclusão

A partir dos estudos realizados para este trabalho foi possível 

perceber o quanto são relevantes as atividades cotidianas realizadas 

pelas camponesas, tais atividades que são tidas como fáceis a partir 

de um constructo social de gênero não demonstram a importância 

e o peso da lida diária das mulheres agricultoras familiares do país. 

As análises feitas demonstram que a exploração das suas atividades 

não traz resultados diretos a elas, afinal, o dinheiro acaba sendo 

controlado pelo homem, que é visto como chefe da família ou são 

atividades intrinsicamente ligadas à subsistência das suas famílias.

Desta forma, se perpetua a condição de dependência das cam-

ponesas em relação aos homens sendo eles o pai inicialmente e, 

posteriormente, o marido, tal situação precisa ser debatida a partir 

de uma ótica que discuta as violências historicamente sofridas pe-

las mulheres no ambiente familiar e, a partir disso, compreender a 

importância para elas de garantia de sobrevivência para si e, muitas 

vezes, para seus filhos a partir do reconhecimento de seu trabalho.
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Apesar das conquistas no acesso a titularidade da terra, be-

nefícios sociais e acesso ao crédito, há avanços necessários ainda 

como no aumento da fiscalização a respeito dos programas sociais 

e linhas de crédito criadas para atenderem as agricultoras, só assim 

garantindo que as políticas públicas consigam efetivamente atingir 

o seu fim dando reconhecimento e valorizando o trabalho reali-

zado pelas camponesas. É necessário também que a consolidação 

destas medidas não seja freada por retrocessos, nesse sentido, vale 

apontar principalmente a proposta de emenda constitucional de 

reforma da previdência, PEC 6/2019.

É válido evidenciar que este trabalho não busca esgotar as discus-

sões a respeito da temática, na verdade, se apresenta enquanto introito 

para estudos posteriores mais aprofundados sobre o apagamento das 

camponesas a partir do não reconhecimento de suas lidas diárias e as 

lutas pela superação da invisibilidade a partir da construção de um 

novo formato de agricultura destoante do modelo do agronegócio.
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Resumo

O presente artigo perpassa uma análise sobre a temática da 

desigualdade de gênero do ponto de vista jurídico e social a partir 

da discussão dos impactos trazidos pela Lei 11.340/06 (Lei Maria 

da Penha), fazendo um recorte da experiência da Cidade de Goiás-

GO no combate às violências contra as mulheres, com o fim de 

entender se a aplicação da Lei Maria da Penha na Comarca pode 

servir de modelo para a região. Além disso, o trabalho tem o intuito 

de trazer à tona um quadro comparativo do Brasil no contexto 

internacional quando se trata de situações de violência de gênero, 

bem como do ponto de vista nacional, entre os diferentes estados 

federativos. Com isso, este artigo visa levantar reflexões acerca 

dos contextos sociais, psicológicos e históricos onde a violência 
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doméstica contra a mulher é proeminente, perpassando uma 

discussão sobre qual a responsabilidade do Poder Público e quais as 

alternativas para o combate à violência contra as mulheres.

Palavras-chave: Desigualdade de gênero; Lei Maria da Penha; 

Violência doméstica.

Maria Penha Law And The City Of Goiás 
As A Model Of Its Application

Abstract

This article presents an analysis of the issue of the gender ine-

quality, either from a legal or social point of view. The discussion is 

based on the impacts brought by the brazilian Law n° 11.340/06 

(known as “Lei Maria da Penha”), making a delimitation on the 

experience of the City of Goiás-GO in the fight against violence 

against women, in order to understand whether the application 

of the Law n° 11.340 / 06 in the community can serve as a role 

model for the region. In addition, this work aims to bring up a 

comparative picture of Brazil in the international context when 

it comes about situations of gender violence, as well as from the 

national point of view, between the different states of the federa-

tion. With this, the article aims to raise reflections about the social, 

psychological and historical contexts where domestic violence 

against women is prominent, leading to a discussion about the 

responsibility of the State and what are the possible alternatives to 

combat violence against women.
Keywords: Gender inequality; Maria da Penha Law; Do-

mestic violence.
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Introdução

O foco deste trabalho é tecer uma análise acerca das questões de 

violência de gênero, comparando a situação do Brasil sobre o tema 

em um nível internacional, nacional e local. Nesse sentido, a discus-

são se desenrolará tendo como ponto de partida a implementação da 

lei 11.340 de 2006, mais conhecida como lei Maria da Penha.

A referida lei recebeu esse nome em razão do caso de Maria 

da Penha Maia Fernandes, uma mulher nordestina que foi vítima 

de severas agressões por parte de seu ex marido, Marco Antônio 

Heredita Viveiros, um economista colombiano que a tentou matar 

por duas vezes; Primeiro com um tiro de espingarda, a deixando 

paraplégica, e poucos dias depois com uma descarga elétrica en-

quanto a mesma tomava banho.

O caso aconteceu no ano de 1983, mas somente 19 anos e seis 

meses depois veio a punição do agressor. Em razão da negligência 

do Estado para julgar o caso e tomar as medidas que lhe cabiam, 

a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) rece-

beu uma denúncia apresentada pela própria Maria da Penha, bem 

como pelo Centro de Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) 

e pelo Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos 

Direitos da Mulher (CLADEM).

Tendo conhecimento sobre o caso, a CIDH publicou em 16 

de abril de 2001 o Relatório n° 54/2001. Tal documento denuncia 

as falhas cometidas pelo Estado brasileiro que, além de desrespeitar 

tratados internacionais o qual é signatário, também demonstrou 

falta de compromisso para reagir adequadamente ante o cenário 

de violência doméstica, tendo em vista a ineficácia judicial e a 

impunidade do caso analisado pela Corte.
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O relatório também apontou medidas e recomendações que 

o Estado deveria tomar para avançar nas questões que envolvem a 

violência de gênero, e foi o reestabelecimento da discussão de tal 

temática que culminou na publicação da Lei Maria da Penha no 

dia 07 de agosto de 2006, cerca de cinco anos após a condenação 

do Estado brasileiro.

Em síntese, o referido texto legal significou um grande avanço 

e marco para o combate à violência doméstica contra as mulheres, 

pois ele cria mecanismos reais para coibir as violações de direitos 

das mulheres no âmbito familiar.

Nesse aspecto, o projeto pretende fazer uma análise sobre a rea-

lidade do Brasil para as mulheres atualmente. Além disso, o projeto 

objetiva mostrar se e como a Lei 11.340/06 é importante para com-

bater a desigualdade de gênero, utilizando como exemplo prático a 

realidade de Goiás-GO, cidade patrimônio histórico mundial pela 

UNESCO e localizada no 2ª Estado mais violento para mulheres.

O objetivo do recorte local é dar conhecimento às práticas da 

comunidade, ressaltado o papel que a cidade têm buscado cumprir, 

bem como apontando suas falhas, tudo com o fim de entender as 

possibilidades de atuação no combate às violências de gênero e o ca-

minho percorrido até agora desde o advento da lei Maria da Penha.

Material E Métodos

As metodologias utilizadas foram a revisão bibliográfica e a 

pesquisa de campo. A primeira consistiu na análise de dados dis-

poníveis em artigos, livros, relatórios e pesquisas de instituições 

reconhecidas. A pesquisa de campo, por sua vez, foi essencial para 

obter dados, informações e conhecimento da realidade local.
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Basicamente, foram colhidos dados obtidos do Poder Judi-

ciário em seu sítio eletrônico, como através da análise de autos 

processuais, mas principalmente em entrevista realizada com a juíza 

titular da 1º Vara da Comarca. Demais informações sobre sobre o 

Centro de Atendimento à Mulher Brasil Caiado e Patrulha Maria 

da Penha – órgãos que tem o contato direto e indireto com as 

diversas situações a que se refere este trabalho – foram obtidos 

através de pesquisa empírica, entrevista e participação em palestras 

ofertadas pelos referidos órgãos.

Resultados E Discussão

Segundo um artigo publicado pela Organização das Nações 

Unidas1, a violência contra a mulher é uma manifestação de de-

sigualdade histórica de poder entre homem e mulher. Tal reali-

dade é vivenciada em diferentes sociedades ao redor do mundo, 

caracterizando-se como um fenômeno universal advindo de uma 

construção histórico-cultural machista e patriarcal.

Um dos desafios para o conhecimento da realidade estatística 

de forma fidedigna é a dificuldade em obter dados, isto porque 

existe a denominada cifra oculta da violência. Uma parcela dos 

casos de violações de direitos são desconhecidos porque nunca 

chegam ao conhecimento público, seja pelas posturas sociais de 

naturalização da violência, pelo medo de buscar ajuda, pelo silen-

ciamento das vozes femininas, entre outros motivos.

Quando se trata de tecer um quadro comparativo do ponto 

de vista internacional, isto se torna mais complexo ainda porque 

1 Disponível em: <https://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/egm/NeglectAbuseand-
ViolenceofOlderWomen/Violence%20against%20women.pdf>

https://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/egm/NeglectAbuseandViolenceofOlderWomen/Violence%20against%20women.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/egm/NeglectAbuseandViolenceofOlderWomen/Violence%20against%20women.pdf
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os estudos conduzidos em cada país levam em consideração os 

critérios locais do que se considera violência contra a mulher, não 

havendo, assim, um consenso sobre o tema.

Entretanto, em estudo publicado pela ONU2, foi tentada uma 

uniformização dos dados em torno do fator de comparabilidade. 

Para isso, foram aplicados questionários onde se leva em conside-

ração os critérios de proximidade com o agressor nos contextos de 

violência física, psicológica e sexual, a idade das vítimas, e o ques-

tionamento sobre quando haveria ocorrido a agressão. Também 

constituem importante fonte de dados os registros administrativos 

policiais e de instituições de saúde. Em suma, a cifra levantada pela 

ONU através do referido estudo relevou um quadro de dados que 

apresenta as seguintes informações3:

1. Uma em cada três mulheres já sofreu algum tipo 
de violência física ou sexual ao longo de sua vida;

2. Duas a cada três vítimas de homicídio em âmbi-
to familiar são mulheres;

3.  Na maioria dos países, menos de 40% das víti-
mas de violência procuraram qualquer tipo de 
auxílio. Dentre as que buscaram, menos de 10% 
procuraram a polícia;

4. Mulheres consistem menos de 35% do efetivo 
policial em todos os 86 países pesquisados.

Em uma análise de contexto global, tais dados demonstram 

com clareza que a violência está sim relacionada ao gênero, e que 

tal problema não é restrito a determinadas culturais, eis que o 

estudo foi realizado em mais de oitenta países de todos os conti-

2 Disponível em: < https://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/egm/NeglectAbuseand-
ViolenceofOlderWomen/Violence%20against%20women.pdf>

3 Disponível em: <https://unstats.un.org/unsd/gender/chapter6/chapter6.html>
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nentes. O Brasil, por sua vez, não diverge desta realidade, inclusi-

ve mostra-se ainda mais gravoso em relação a outras sociedades, 

considerando que atualmente o país ocupa a 5ª colocação no 

ranking mundial de feminicídio.

Já no contexto nacional, tem-se que o Brasil tem uma traje-

tória de machismo institucional que remonta há séculos, e apenas 

recentemente a sociedade civil, e num momento posterior o Es-

tado, vem se mobilizando para fazer o enfrentamento da violência 

contra a mulher.

No que se refere à evolução legal, as primeiras ações nesse 

sentido remontam aos movimentos feministas da década de 70, 

buscando tornar público algo até então tido como da esfera pri-

vada, afinal de contas, até então o pensamento coletivo era de que 

“em briga de marido e mulher, não se mete a colher”.

Durante o período de redemocratização da década de 80, a 

atmosfera de diálogo com o Estado possibilitou a reivindicação de 

políticas públicas que enfrentassem a questão da violência contra a 

mulher. Como resultado, nessa década surgiu a primeira Delegacia 

de Defesa da Mulher (DDM). Além disso, nesse momento histórico 

também houve a promulgação da Constituição de 1988, e com ela foi 

consagrada a igualdade jurídica entre homens e mulheres (art. 5º, I).

Entretanto, a década seguinte foi marcada por um retrocesso. A 

situação de arrocho fiscal do país e a criação dos Juizados Especiais 

criminais como meio de desafogar demandas judiciais acabou re-

legando a luta contra a violência doméstica às mencionadas varas. 

Isto significou imputar menor relevância à questão, uma vez que 

os casos eram tratados como crimes de menor potencial ofensivo, 
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com possibilidade de transação penal. Como consequência, houve 

a perpetuação do quadro de violência.

Somente no ano de 2002 o Código Civil finalmente alterou o 

termo jurídico “pátrio poder” e o substituiu por “poder familiar”; 

e foi então em 2006 (tardiamente – quase duas décadas após a CF 

de 88) que aconteceu um das maiores conquistas legais para as 

mulheres, pois a Lei Maria da Penha entrou em vigor e inclusive 

foi ela quem retirou as ações que envolviam as violências de gênero 

da competência dos Juizados Especiais criminais (JECRIM).

O diferencial da Lei 11.340/06 é que ela trata e cria mecanis-

mos de enfrentamento para coibir a violência doméstica e familiar 

nos termos do § 8° do art. 226 da Constituição Federal - CRFB. 

Esse texto transcende, pois, a igualdade formal para consolidar a 

igualdade material, a fim de consagrar um de seus objetivos funda-

mentais, que é: “[...] promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de dis-

criminação”. (BRASIL, 1988).

De lá para cá houve também outras modificações no texto le-

gal com o fim de aprimorá-lo e garantir mais proteção às mulheres. 

Uma das alterações adveio da Lei 13.641 de 2018, em que estabe-

leceu-se uma nova sanção aplicável ao agressor que descumpre as 

medidas protetivas de urgência, ao tipificar e tornar criminosa tal 

conduta, punível com três meses a dois anos de detenção.

Muitas foram as inovações e conquistas, porém é importante 

ressaltar que a aplicação da Lei Maria da Penha não ocorre de 

forma uniforme no Poder Judiciário brasileiro, evidenciando-

-se algumas disparidades entre Estados, o que muito se dá pelos 
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problemas da subnotificação, da deficiência da rede de apoio às 

mulheres, da desinformação e ausência de políticas públicas, para 

citar algumas das possíveis razões.

Uma análise comparativa instaurada por meio de pesquisa bi-

bliográfica permitiu verificar que há grandes diferenças no acesso 

à prestação jurisdicional a depender do Estado. Por exemplo, veri-

ficou-se que alguns Estados apresentaram índices superiores a 30 

condenações penais para cada 100 sentenças proferidas. Por outro 

lado, alguns Estados apresentaram índice inferior a 5 condenações 

penais para cada 100 sentenças proferidas.

Tal cenário permite concluir que, apesar das leis que regem 

os processos relativos à violência doméstica serem nacionais, cada 

Estado parece, na realidade, ter sua própria dinâmica. Em outras 

palavras, os procedimentos de apuração e punição de casos de 

violência doméstica adquirem contornos próprios dependendo 

da Unidade Federativa.

Passando pela análise e discussão da realidade local, tem-se que 

o Tribunal de Justiça de Goiás já possui um sistema de acompa-

nhamento de processos que envolvem a Lei Maria da Penha, no 

entanto, os dados somente são computados nas comarcas em que se 

tem uma Vara especializada em Violência Doméstica. Consequen-

temente, não há um acompanhamento abrangente que compute 

os dados das comarcas mais interioranas que tampouco possuem 

uma Delegacia da Mulher, como é o caso da Cidade de Goiás-GO.

Por outro lado, apesar da inexistências de dados exatos, através 

de pesquisa feita no Fórum da cidade foi possível saber que atual-

mente há cerca de 350 processos que envolvem a Lei Maria da 



100

Penha tramitando em toda a Comarca, sendo que o conhecimento 

desses dados foram feitos de forma manual na 1ª e 2ª Vara, bem 

como nos processos que estão no Juizado em razão de acordo de 

cooperação feito pelo juiz responsável.

Desses 350 processos, estima-se que em cerca de 85% dos ca-

sos há um retorno da vítima para o convívio com o seu agressor, 

o que é um número bastante alto e preocupante. Dos motivos 

ensejadores, destaca-se principalmente a dependência financeira 

e emocional, o que, para a Juíza titular da 1ª Vara4, é algo mui-

tíssimo complicado de resolver.

Pelo contato empírico, a magistrada percebeu que a violên-

cia doméstica não depende da classe social ou de qualquer outro 

aspecto econômico, eis que sua causa está ligada diretamente ao 

gênero. Dessa forma, as violências acontecem com todas as mulhe-

res, de alta, média ou baixa classe social.

A única diferença é que na Cidade de Goiás-GO as mulheres 

de classe mais baixa são as que mais denunciam os abusos que 

sofrem. Em que pese elas não tenham a segurança financeira (e por 

isso são mais vulneráveis), elas também são mais livres. Livres do 

peso do status, da tradição, da necessidade de proteger a “reputa-

ção” da família, dentre outros fatores.

De toda forma, o aspecto econômico não deixa de ser um 

problema muito sério porque a dependência financeira é constan-

temente causa de submissão das mulheres às constantes violências. 

Na Comarca, existem vários casos de pedidos de retratação das 

4 Os dados e informações foram obtidos por meio de entrevista realizada junto à juíza titular da 
1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Goiás-GO.
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medidas protetivas de urgência e inclusive pedidos para revogação 

da prisão cautelar por parte das companheiras dos agressores.

Ao buscarem tal retratação, o argumento mais comum é de 

que, com o marido/companheiro preso, as mesmas não têm con-

dições de sobreviver, por lhes faltar dinheiro e até comida, já que 

o agressor era o único provedor da família. Assim, tal dependência 

subjuga as mulheres às piores formas de agressão, seja física ou psi-

cológica, apenas porque não têm como prover a si e a seus filhos 

sozinha, fazendo com que o ciclo de violências não acabe.

Apesar dos dilemas e obstáculos, a postura da magistrada da 

1ª Vara mostra-se exemplar porque ela tem uma postura humana 

e responsável para com o papel do Poder Judiciário de fazer o 

enfrentamento às violências de gênero. Nesse sentido, ela mantém 

um contato direto com a Patrulha Maria da Penha, responsável por 

todas as ocorrências envolvendo violência doméstica na cidade.

Tal contato se dá através do WhatsApp do celular pessoal da 

magistrada, que pede para que a Patrulha observe determinado 

caso de perto, protegendo a vítima do agressor, seja ela sua esposa, 

filha, etc. Além disso, ela também envias fotos da decisão judicial 

concedendo medidas protetivas ou decretando uma prisão antes 

mesmo de ser publicada, tudo com o fim de agir rapidamente e 

prevenir maiores danos às vítimas. Tal conduta já foi conteúdo de 

reportagens nos diversos veículos de informação.

A Patrulha Mª da Penha, por sua vez, também tem papel fun-

damental nesta rede de proteção. A equipe é composta por policiais 

mulheres também, e o diferencial da atuação policial na cidade é 

tamanha que tornou-se referência no Estado de Goiás. Em razão 
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disso, no segundo semestre de 2018 houve um evento voltado para 

a capacitação da Lei Mª da Penha para todos os policiais militares 

da região, a fim de que eles soubessem a forma de conduzir uma 

ocorrência de violência doméstica, de tratar a vítima, dos cuidados 

a serem tomados, entre vários outros aspectos que são importantes 

na hora de ter o primeiro contato com a vítima, o que é crucial.

Tal evento de capacitação foi organizado em conjunto com o 

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e teve 

resultados positivos pois, da análise de processos e autos de prisão 

em flagrante, foi possível constatar uma melhora geral na forma da 

condução da ocorrência, pois há atenção a alguns detalhes, como 

certificar de levar o agressor e a vítima para o hospital de forma 

alternada, sem contato entre ambos para evitar ainda mais danos.

O CEAM compõe outro órgão da rede de proteção que tem 

um papel fundamental por atuar de forma interdisciplinar após a 

ocorrência da violência. Sempre que algum dos magistrados conce-

dem as medidas protetivas de urgência, eles determinam o encami-

nhamento da mulher para ser atendida no CEAM. Assim, a equipe 

entra em contato com a assistida para agendarem atendimento com 

uma psicóloga. Nesse sentido, se trabalha com uma das menciona-

das causas do ciclo da violência: a dependência emocional.

Além do acompanhamento psicológico, as assistidas também 

tem acesso à advogada para obter orientação jurídica a respeito de 

seus direitos, uma vez que a ocorrência da violência ocasiona várias 

consequências que requerem uma ação do Estado para resguardar 

a vítima e sua família. Assim, é comum demandas que versam sobre 

a guarda dos filhos, pensão alimentícia, indenização, além da parte 
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criminal do fato em si, onde a mulher tem o direito de ser acom-

panhada nas audiências e amparada em todos seus direitos, como o 

direito de não ser submetida à falar na frente de seu agressor.

Enfim, o CEAM da cidade oferece às mulheres uma chance de 

efetivamente saírem do ciclo da violência, e por isso também tem 

muita relevância na rede de proteção que a Cidade de Goiás-GO 

possui, que, como foi exposto, funciona em conjunto com vários 

órgãos, utilizando-se das ferramentas que a Lei 11.340/06 traz.

Conclusão

 A Lei Maria da Penha é um grande progresso e marco histórico 

para as mulheres. Embora ainda haja as denominadas cifras ocultas, 

a realidade vem se alterando ao longo do tempo. Recentemente 

houveram denúncias envolvendo grades casos, como o do médium 

João de Deus e do médico do Tribunal de Justiça de Goiás, todos 

relacionados a crimes contra a dignidade sexual, ameaças e assédio. 

Coincidentemente todos os mencionados fatos ocorreram no Es-

tado de Goiás e tiveram repercussão nacional.

O fato de que centenas de mulheres denunciaram os abusos 

praticados por um líder espiritual reconhecido, por exemplo, cer-

tamente só foi possível em razão do movimento feminista. Ou seja, 

situações de quebra de paradigmas como esta acontecem porque 

as mulheres começaram a se sentir mais fortes e que não estão 

sozinhas, até porque, se não fosse assim, seria muito difícil vencer as 

barreiras do sofrimento psicológico, constrangimento e exposição 

que uma ação judicial causa. No entanto, como foi demonstrado, os 
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dados sobre a violência doméstica são alarmantes e, nesse aspecto, 

ainda há muito a ser melhorado.

Na busca de saber se a Cidade de Goiás é um exemplo de 

aplicação da Lei Mª da Penha, a resposta encontrada é que sim, do 

ponto de vista da atuação dos órgãos e profissionais, bem como da 

sociedade civil e acadêmica. É um exemplo por estar situada em 

um dos Estados mais violentos para mulheres, por faltar estrutura 

física (como uma Delegacia da Mulher) e mesmo assim servir de 

referência na região; A criatividade, militância e atuação das pessoas 

envolvidas merecem destaque porque suas iniciativas no serviço 

público buscam dar uma resposta real ao problema em questão.

Por outro lado, considerando os resultados e o valor percentual 

de cerca de 85% de mulheres que não conseguem interromper o 

ciclo da violência, deve-se admitir que há uma ineficiência e que 

a Lei Maria da Penha não é suficiente para dirimir a desigualdade 

de gênero em seus aspectos mais profundos, isto porque o Direito 

é limitado e os problemas não são resolvidos apenas com o texto 

da lei, apesar de reconhecermos a importância da Lei 11.340/06 

e de a entendermos como uma conquista do direito das mulheres.

Dessa forma, concluímos que faltam mecanismos que possam 

ajudar a mulher a se tornar independente financeiramente e emo-

cionalmente, pois, como mencionado, estas são as principais causas 

da manutenção e perpetuação das violências de gênero. Estes dois 

problemas requerem uma resposta/solução que, por ora, só pode 

ser encontrada em um verdadeiro sistema de apoio, através de 

iniciativas e políticas públicas que possam ajudar a melhorar essa 

realidade. Nesse sentido, o movimento feminista tem grande im-
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portância pois é a partir dele que atualmente se vê uma mudança, 

considerando que ela é cultural, e que automaticamente abarca 

todos os aspectos da vida humana em sociedade.
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Resumo

Este artigo tem como objeto de estudo, a organização da luta 

das mulheres pela descriminalização do aborto, com foco nas expe-

riências ocorridas no Brasil e na Argentina. A partir de uma abor-

dagem teórica sobre o entendimento das estruturas de dominação, 

exploração e opressão das mulheres, bem como da forma patriarcal 

e capitalista na América Latina, traçar uma análise das disputas 

históricas, sobretudo no âmbito jurídico, por direitos reprodutivos 

enquanto direitos humanos. Desvelar com isso as estratégias de luta 

que vem sendo adotadas no âmbito social e jurídico, como a ADPF 
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442 no Brasil e o “Proyecto de ley de La Interrupción Voluntária 

del embarazo” na Argentina. Como aponta Florestan Fernandes 

(1975) em suas análises sobre o desenvolvimento capitalista na 

América Latina, existe uma diferença essencial nesse processo, que 

mesmo com um longo desenvolvimento colonial, é capitalista, no 

entanto capitalista dependente. Assim as estratégias de luta que vi-

sam subverter os sistemas de dominação e opressão patriarcais não 

podem ser os mesmos de outros países, mesmo no âmbito jurídico. 

A mulher brasileira, como bem fez Heleieth Saffioti (2004) neces-

sita urgentemente de análises sobre sua própria realidade. Estima-se 

que em 2014 quase 500 mil mulheres entre 18 e 39 anos realizaram 

um aborto no Brasil (PNA, 2016) e entre 400 e 600 mil abortos 

na argentina em 2007(CARBAJAL, 2007). Ocorre que o aborto é 

uma dura realidade a ser enfrentada em toda a América Latina, que 

tem como regra a criminalização e o desrespeito às concepções 

adotadas por tratados e cartas internacionais de direitos humanos. 

Este trabalho realizou-se a partir do materialismo histórico dialé-

tico, com revisão bibliográfica e documental, reunindo tratados e 

legislações sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Bem como os 

projetos de lei que tem sido a principal bandeira dos movimentos 

feministas em torno da pauta do aborto nestes dois países.

Palavras-Chave: Direitos Sexuais e Reprodutivos; Descrimi-

nalização do aborto; Patriarcado.
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LA LUCHA DE LAS MUJERES CONTRA 
LA CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO EN 
BRASIL Y ARGENTINA

Resumen

Este artículo tiene como objeto de estudio, la organización 

de la lucha de las mujeres por la despenalización del aborto, con 

foco en las experiencias ocurridas en Brasil y Argentina. A partir 

de un enfoque teórico sobre el entendimiento de las estructuras de 

dominación, explotación y opresión de las mujeres, así como de la 

forma patriarcal y capitalista en América Latina, trazar un análisis 

de las disputas históricas, sobre todo en el ámbito jurídico, por de-

rechos reproductivos como derechos humanos. Desvelar con ello 

las estrategias de lucha que vienen siendo adoptadas en el ámbito 

social y jurídico, como la ADPF 442 en Brasil y el “Proyecto de ley 

de La Interrupción Voluntaria del embarazo” en Argentina. Como 

señala Florestan Fernandes (1975) en sus análisis sobre el desar-

rollo capitalista en América Latina, existe una diferencia esencial 

en este proceso, que incluso con un largo desarrollo colonial, es 

capitalista, sin embargo capitalista dependiente. Así las estrategias 

de lucha que pretenden subvertir los sistemas de dominación y 

opresión patriarcales no pueden ser los mismos de otros países, 

incluso en el ámbito jurídico. La mujer brasileña, como bien hizo 

Heleieth Saffioti (2004) necesita urgentemente análisis sobre su 

propia realidad. Se estima que en 2014 casi 500 mil mujeres entre 

18 y 39 años realizaron un aborto en Brasil (PNA, 2016) y en-

tre 400 y 600 mil abortos en la Argentina en 2007 (CARBAJAL, 
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2007). Ocurre que el aborto es una dura realidad a ser enfrentada 

en toda América Latina, que tiene como regla la criminalización y 

el irrespeto a las concepciones adoptadas por tratados y cartas in-

ternacionales de derechos humanos. Este trabajo se realizó a partir 

del materialismo histórico dialéctico, con revisión bibliográfica y 

documental, reuniendo tratados y legislaciones sobre los derechos 

sexuales y reproductivos. Así como los proyectos de ley que ha sido 

la principal bandera de los movimientos feministas en torno a la 

pauta del aborto en estos dos países.

Palabras clave: Derechos sexuales y reproductivos; Descrimi-

nalización del aborto; Patriarcado.

1. Introdução

O Patriarcado, como um sistema mundial de dominação e 

opressão das mulheres, aliado primeiro do sistema capitalista, en-

contra-se entranhado em todas as estruturas sociais, assim também 

na forma jurídica. Neste aspecto a criminalização do aborto, vem 

como um bônus a opressão já existente em diversos níveis na vida 

das mulheres latino americanas, causando danos físicos e psicológi-

cos, além de contribuir para a manutenção das estruturas patriarcais 

e de dominação. Recai, sobretudo, sobre as classes subalternas, que 

sofrem com afinco o peso das mazelas da lógica punitiva do en-

carceramento em massa. Neste contexto, o movimento feminista 

sempre teve em pauta a descriminalização do aborto, com mais ou 

menos força em diferentes momentos históricos e em diferentes 

países da América Latina.
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A luta pelo aborto seguro, legal e gratuito na Argentina voltou 

a ganhar força em 2017 quando entrou em pauta no congresso e 

teve sua aprovação no início de 2018. Trata-se de um momento 

histórico de acirramento da luta de classes, em meio ao contexto 

de crise estrutural do capital, em que a classe trabalhadora enfrenta 

enormes dificuldades de se organizar contra os retrocessos sociais 

impostos pelos governos conservadores. A empreitada imperialista 

está posta para intensificar a exploração e ainda assim as mulheres 

ganham força em pautas a muito paralisadas. A luta das mulheres 

Argentinas reverberou no Brasil, à medida que o movimento femi-

nista e as organizações de esquerda ajuizaram a Arguição de Des-

cumprimento de Preceito Fundamental ADPF 442, que discute a 

recepção pela Constituição Federal de 1988 dos artigos 124 e 126 

do Código Penal de 1940.

A discussão das relações de gênero vai tomando força na polí-

tica, na religião, na educação, no trabalho, e etc. O aborto tem sido 

pauta central em diversas eleições pelo mundo, e também foram 

nas eleições presidenciais de 2015 na Argentina e 2018 no Brasil. 

Neste aspecto urge a necessidade de estudar, formular e trazer a 

conhecimento as reivindicações constantes pelos Direitos Huma-

nos - sexuais e reprodutivos - das mulheres que não são mais pauta 

exclusiva dos movimentos organizados e estão sendo constante-

mente debatidos no cotidiano.

2. Material E Métodos

Este trabalho realizou-se a partir de revisão bibliográfica, 

reunindo análises teóricas sobre a constituição do patriarcado na 
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América Latina, tratados e legislações sobre os direitos sexuais e re-

produtivos e documentos atuais sobre as mobilizações de mulheres 

pela descriminalização e legalização do aborto.

Foi realizado um estudo também sobre os projetos de lei e 

tramites legislativos que tem sido a principal bandeira dos movi-

mentos feministas em torno da pauta do aborto.

3. Resultados E Discussão

3.1. Patriarcado, Capitalismo e Gênero

Durante centenas de anos, vimos surgir em meio a luta das 

mulheres a tentativa de transpassar as barreiras colocadas pela sua 

submissão pelo homem. Reivindicações que vão desde direitos 

básicos como trabalhar, se divorciar, até aqueles que dizem respeito 

a sua própria existência. Mas o modelo de sociabilidade constituído 

ainda hoje, no mundo inteiro, baseia-se ou sustenta-se no modelo 

de subjugação da mulher pelo homem, ou seja, no patriarcado. 

Nesse sentido, para entender as lutas que surgem no âmago do 

movimento feminista atual, precisamos antes compreender as es-

truturas que nutrem a dominação e opressão das mulheres.

Correntes teóricas na busca de consolidar o entendimento 

sobre o patriarcado, limitaram-se em muitos casos a uma análise 

“econômica” desta relação, que considerava a exploração o fator 

central, desconsiderando os caracteres da opressão e dominação. A 

feminista britânica Julliet Michel, ao criticar estas análises sobre o 

patriarcado, pontuou que elas devem:
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[...] repousar na diferenciação da condição da mulher, 
muito mais radicalmente do que no passado, em suas 
estruturas separadas, que juntas formam uma unidade 
complexa – não uma unidade simples. Isto significará a 
rejeição da ideia de que a condição da mulher pode ser 
deduzida derivativamente da economia ou equacionada 
simbolicamente à sociedade. Antes, deve ser vista como 
uma estrutura “específica”, que é uma unidade de diferen-
tes elementos. (MITCHEL, 2006, p. 208)

Assim como a análise sobre o patriarcado, sua formação e sus-

tentação nos dias de hoje, as análises sobre a questão do aborto, 

devem perpassar a condição da mulher em toda a sua completude, 

levando em consideração a formação social e histórica latino-a-

mericana e ainda que as mulheres, somos seres completamente 

diversos quanto a raça, etnia e classe social.

O patriarcado, enquanto uma estrutura econômica e de poder, 

que se manifesta pelo machismo e pelo preconceito de gênero, está 

profundamente alinhando e entrelaçado com as demais estruturas 

de dominação e exploração, como o racismo e o capitalismo, mas 

é anterior a este último:

A derrocada do direito materno foi a derrota do sexo 
feminino na história universal. O homem tomou posse 
também da direção da casa ao passo que a mulher foi de-
gradada. Convertida em servidora, em escrava do prazer 
do homem e mero instrumento de reprodução. Esse rebai-
xamento da condição da mulher tal como aparece aber-
tamente e sobretudo entre os gregos dos tempos heroicos 
e mais ainda nos tempos clássicos, tem sido gradualmente 
retocado, dissimulado e, em alguns lugares, até revestido 
de formas mais suaves, mas de modo algum eliminado. 
(ENGELS, 2009, p. 75)
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Ainda assim, podemos considerar que o modo de produção 

capitalista encontra no patriarcado, benefícios para sua perpetuação, 

desde a divisão sexual do trabalho, até as diferenças salariais hoje 

existentes. Com o aprofundamento da crise estrutural do capital, a 

América Latina vem sofrendo fortes ataques políticos e econômi-

cos que visam a manutenção das taxas de lucro da burguesia com 

a intensificação da exploração dos nossos recursos humanos e na-

turais, que perpassam também a retirada de direitos. Politicamente 

vemos que hoje, não temos sequer uma presidenta em toda a Amé-

rica Latina. Vimos também os direitos sexuais e reprodutivos das 

mulheres serem atacados com mais intensidade, geralmente aliados 

aos discursos que legitimaram o crescimento de figuras políticas 

de extrema direita, comprometidos com os interesses imperialistas.

Em suma porque os países latino americanos, segundo Florestan 

Fernandes, enfrentam de uma lado “estruturas econômicas, sociocul-

turais e políticas internas que podem absorver as transformações do 

capitalismo, mas que inibem a integração nacional e o desenvolvimen-

to autônomo” por outro a “dominação externa que estimula a moder-

nização e o crescimento, nos estágios mais avançados do capitalismo, 

mas que impede a revolução nacional e a autonomia real.”(1973)

Temos então uma burguesia altamente dependente, que não se 

interessa na disputa pelas concessões de direitos tanto para os traba-

lhadores em geral quanto para as mulheres em específico, isto porque 

a classe é condição preponderante no que diz respeito a solidariedade.

Assim, a consciência de classe suplanta a consciência que 
eventualmente uma categoria de sexo possa alcançar de 
sua situação. Se as mulheres da classe dominante nunca 
puderem dominar os homens de sua classe, puderam, 
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por outro lado, dispor concreta e livremente da força 
de trabalho de homens e mulheres da classe dominada. 
A solidariedade entre os elementos de uma categoria de 
sexo subordina-se, pois, à condição de classe de cada um. 
Mesmo as relações entre os sexos variam em função, pelo 
menos parcialmente, da classe social a que pertençam os 
elementos envolvidos. (SAFFIOTI, 2011, p. 94)

Qualquer avanço nos direitos das mulheres terá de ser 

arrancado por um movimento consciente dos limites que esbarram 

nas condições de classe, não havendo qualquer perspectiva de 

concessões pela classe dominante pela efetiva emancipação da 

classe dominada. Mesmo a pretensa igualdade defendida pelas 

concepções liberais, está longe de ser alcançada na América Latina, 

isso porque a luta contra o patriarcado - assim como a luta contra 

o racismo - é essencialmente a luta contra todo um sistema de 

produção e reprodução da vida vigente hoje.

O gênero diz respeito a concepções do masculino e do fe-

minino historicamente e socialmente construídas, sobretudo por 

meio da cultura (Saffioti, 2004), portanto elaborada por diversas 

perspectivas. O que queremos pontuar aqui, no entanto, pode resu-

mir-se em dizer que: não há como decorrência lógica da categoria 

de gênero o estabelecimento de desigualdade entre mulheres e 

homens. Cabe relacionar sempre gênero com o patriarcado, esse 

sim que estabelece relação de dominação da mulher pelo homem. 

A partir dessa relação, é que podemos falar de opressão de gêne-

ro, violência de gênero, dominação de gênero, se considerarmos 

que são consequências lógicas da ordem patriarcal. Assumir que 

a dominação de um gênero por outro, neste caso da mulher pelo 
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homem é característica social imutável, é de pronto atribuir carac-

terística natural ou biológica a ela, dando assim caráter insuperável 

nesta, em qualquer outra sociedade.

3.2 Direitos Sexuais E Reprodutivos E Direitos 
Humanos Das Mulheres

Em 1979, já fruto do debate no seio dos movimentos feministas, 

a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discrimi-

nação Contra a Mulher, CEDAW (Convention on the Elimination 

of all Forms of Discrimination Against Women), versou de forma 

mais específica sobre os direitos humanos das mulheres. A Decla-

ração Universal dos Direitos Humanos (1948), não preceitua em 

sua concepção a necessidade de distinguir os direitos humanos de 

mulheres e homens, não reconhecendo assim de forma substancial 

a diferença histórica entre ambos.

Depois da CEDAW, as categorias sobre a sexualidade e sobre 

a reprodução passam a aparecer com mais frequência atreladas aos 

direitos das mulheres, sendo que em 1984 no I Encontro Inter-

nacional de Saúde da Mulher realizado em Amsterdã, o termo 

“Direitos Reprodutivos” é utilizado como categoria em específico. 

A internacionalização do termo só ocorre na década de 90 (LIMA, 

2014), e marca esse processo a Conferência Mundial de Direitos 

Humanos de Viena, em 1993.

Em 1994, na Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento – CIPD, conhecida como Conferência do Cairo, 

que vimos se desmembrar o conceito do que seriam os Direitos 

Sexuais e Reprodutivos, como categoria de Direitos Humanos 
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(LIMA, 2014), já muito próximo da concepção atual. Dentre os 

princípios da Conferência do Cairo de 1994 estão:

Princípio 8 - Toda pessoa tem direito ao gozo do mais alto 
padrão possível de saúde física e mental. Os estados devem 
tomar todas as devidas providências para assegurar, na base 
da igualdade de homens e mulheres, o acesso universal aos 
serviços de assistência médica, inclusive os relacionados com 
saúde reprodutiva, que inclui planejamento familiar 

e saúde sexual. (Página 43) (grifo nosso)

Em seu capítulo intitulado “Direitos de reprodução e saúde repro-

dutiva”, preceituou de forma específica o que são “direitos de repro-

dução”, em suas definições sempre atrelando-os aos direitos sexuais:

[...] os direitos de reprodução abrangem certos direitos 
humanos já reconhecidos em leis nacionais, em docu-
mentos internacionais sobre direitos humanos e em outros 
documentos de acordos. Esses direitos se baseiam no reco-
nhecido direito básico de todo casal e de todo indivíduo 
de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o 
espaçamento e a oportunidade de seus filhos e de ter a 
informação e os meios de assim o fazer, e o direito de 
gozar do mais alto padrão de saúde sexual e de reprodu-
ção. Inclui também seu direito de tomar decisões sobre a 
reprodução, livre de discriminação, coerção ou violência, 
conforme expresso em documentos sobre direitos huma-
nos. (P.62)

Não restam dúvidas na contemporaneidade de que os direitos 

sexuais e reprodutivos formam categoria que se integra aos direitos 

humanos. Miriam Ventura em 2009, conceituou os direitos repro-

dutivos como os “princípios e normas de direitos humanos que 

garantem o exercício individual, livre e responsável, da sexualidade 
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e reprodução humana”. A longa luta do movimento feminista das 

décadas de 80 e 90, para que se achasse ao menos declarado o direi-

to a sua liberdade sexual reconhecida, surtiu efeitos nas convenções 

dali em diante. Ainda, assim é questionável se após duas décadas e 

meia, adquirir tal status tem surtido o efeito almejado, pela CIPD 

e outras convenções Internacionais, na vida cotidiana das mulheres. 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência Contra a Mulher (1994), da qual o Brasil e Argentina 

são signatários, define:

Art. 1 Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por 
violência contra a mulher qualquer ato ou conduta basea-
da no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, 
sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública 
como na esfera privada.

No artigo 2 reconhece que a violência contra a mulher, abrange 

a violência física, sexual e psicológica. No Brasil, o artigo 5° da nº 

11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) tratou de con-

ceituar violência doméstica e familiar contra mulheres como “qual-

quer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. 

No mesmo sentido a Lei argentina 26.485 de 01 de abril de 2009, Ley 

de proteccion integral a las mujeres, define violência como:

ARTICULO 4º — Definición. Se entiende por violencia 
contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que 
de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público 
como en el privado, basada en una relación desigual de 
poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, 
psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así 
también su seguridad personal. Quedan comprendidas las 
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perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera 
violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda 
conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica 
discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con 
respecto al varón.

A lei Argentina, considera de forma expressa, em sua definição, 

aquelas violências perpetradas “desde el Estado o por sus agentes”. 

Aqui temos o Estado como agente que também por sua ação e 

omissão comete violência contra mulher, na medida em que não 

oferece políticas públicas de proteção à violência, não garante o 

efetivo cumprimento da lei ou não tratam as mulheres como su-

jeitas de direitos humanos. Esta dimensão da violência contra a 

mulher é de extrema importância se quisermos de fato entender as 

nuances que perpassam a criminalização do aborto, ou mesmo o 

peso dela para as mulheres negras.

A dependência capitalista decorrente do colonialismo, que 

contribui para a opressão de gênero e classe, tem reflexos na atua-

ção do Estado, sobretudo pela herança deixada pelo escravismo nas 

estruturas do Estado bem como em toda a sociedade até os dias de 

hoje. Assim mulheres negras sofrem triplamente por sua condição 

de gênero, raça e classe, já que o Estado - apesar de estar em cons-

tante disputa - atua sobretudo nos interesses da classe dominante, 

masculina e branca. Não à toa, mesmo sabendo que as mulheres 

negras são as principais vítimas do aborto inseguro, ainda tratamos 

o como crime e não como questão de saúde pública.
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3.3 Aborto No Brasil E Argentina

Na Pesquisa Nacional do Aborto PNA, realizada no Brasil 

pelos departamentos de Direito e de Sociologia da Universidade 

Federal de Brasília e Universidade Estadual do Piauí, em 2016, do 

universo entrevistado (2002 mulheres entre 18 e 39 anos) 13% já 

realizaram aborto, sendo que na faixa etária de 40 anos, 1 a cada 5,4 

mulheres já abortou (DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO, 2017). A 

estimativa da pesquisa é que em 2014, 416 mil mulheres alfabe-

tizadas, entre 18 e 39 anos fizeram aborto. Se fossemos levar em 

consideração o perfil das mulheres que não entraram na pesquisa, 

este número certamente aumentaria.

Existem nos resultados da pesquisa diferenças regionais, étni-

co-raciais, de grau de escolaridade e de renda familiar. As regiões 

Norte/ Centro-Oeste, Nordeste e possuem números mais elevados 

do que as regiões Sul e Sudeste, sendo que nas primeiras os índices 

são de 15% e 18% e nas últimas 11% e 6% respectivamente. Den-

tre as mulheres com a renda familiar até 1 salário mínimo 16%, 

sendo que esse valor cai pela metade quando falamos de mulheres 

com renda superior a 5 salários mínimos, 8%. A baixa escolaridade 

também é diferencial, sendo que é de 11% entre as mulheres com 

ensino médio e superior e de 22% entre as mulheres que estuda-

ram até a 4° série. Mulheres amarelas, pretas, pardas e indígenas 

representam uma taxa de 13% a 25% enquanto entre as mulhe-

res brancas a taxa é de 9%. Dentre as que realizaram aborto 48% 

precisaram sem internadas após o procedimento. Mulheres negras, 

indígenas, quilombolas, pobres e com baixa escolaridade, são as que 

mais sofrem com o abortamento inseguro.
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Na Argentina em 2007, estima-se que havia 20 vezes mais 

abortos do que nos países onde o aborto é legalizado: entre 460 

mil e 600 mil abortos por ano (Carbajal, 2007). Segundo dados 

do Ministério da Saúde argentino, publicados na “Análisis de la 

Mortalidad Materno Infantil 2007-2016 a partir de la información 

proveniente del Sistema de Estadísticas Vitales de la República 

Argentina”, o aborto segue sendo uma das principais causas de 

mortalidade materna no país, responsável por 17,6% das mortes.

O Código Penal em vigor, de 1940, as disposições sobre o 

aborto encontram-se no capítulo I, do Título I da parte especial 

denominado “Dos crimes contra a vida”. Seguindo a linha do có-

digo anterior, tipifica enquanto crime “o aborto provocado pela 

gestante com ou sem consentimento”, o “aborto provocado por 

terceiro” (BRASIL, 1940). As penas variam de um a dez anos, 

sendo a maior pena no caso do aborto provocado por terceiro. O 

código ainda prevê a forma qualificada, onde a pena é aumentada 

de um terço se resultar de lesão corporal a mulher ou pela metade 

se sobrevier a morte da gestante.

Este cenário de criminalização não foi e não é até os dias de hoje, 

suficiente para impedir a realização de abortamentos cotidianamente 

pelas mulheres. O aborto segue sendo prática na vida das mulheres 

em idade reprodutiva. Por outro lado, os resultados da tipificação 

enquanto crime são catastróficas. Há uma violação do Estado contra 

a vida das mulheres, sobretudo as pobres e negras, as que morrem e 

as únicas que são presas por realizar o aborto inseguro.

Mas na busca de pôr um fim nesse quadro as mulheres têm 

adotado estratégias de disputa no âmbito jurídico. A Arguição 
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de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF é hoje 

utilizada em mais uma das tentativas de trazer à tona a discussão 

em torno dos problemas da criminalização do Brasil. A ADPF é 

uma das ações do controle concentrado de constitucionalidade e 

tem previsão no artigo 102, § 1.º, da Constituição Federal de 88, 

regulamentada posteriormente pela Lei n° 9.882/99. Segundo o 

mencionado artigo da CF/88, o julgamento das ADPFs é de com-

petência do Supremo Tribunal Federal (competência originária) 

e visa “evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante 

de ato do Poder Público”, atos estes que podem ser inclusive leis 

aprovadas antes mesmo da promulgação da constituição, como o 

caso do Código Penal brasileiro vigente.

É uma ferramenta jurídica que se fez útil ao movimento 

feminista neste momento histórico, quando no dia 08 de março, 

dia Internacional da mulher, de 2017 foi proposta a de número 

442 e acendeu o debate do aborto novamente no país. A intenção 

é discutir a recepção dos artigos 124 a 126 a luz das prefeitas 

fundamentais constitucionais:

[...]da dignidade da pessoa humana, da cidadania, da não dis-
criminação, da inviolabilidade da vida, da liberdade, da igual-
dade, da proibição de tortura ou tratamento desumano ou 
degradante, da saúde e do planejamento familiar de mulheres, 
adolescentes e meninas (Constituição Federal, art. 1o, incisos 
I e II; art. 3o, inciso IV; art. 5o, caput e incisos I, III; art. 6o, 
caput; art. 196; art. 226, § 7º)” (ADPF 442, 2017)

O Código Penal Argentino, no seu artigo 85, de igual modo 

pune o aborto causado com ou sem consentimento da mulher (AR-

GENTINA, 1922). As penas variam de três a dez anos, sem o con-
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sentimento e de um a quatro anos com o consentimento. Em ambos 

os casos a pena é aumentada se do aborto resultar a morte da mulher: 

até 15 anos no primeiro e até 6 anos no segundo. A punição para a 

mulher que pratica auto aborto é de um a quatro anos (artigo 88). 

Assim como no Brasil, o artigo 86 diz que se o aborto é para salvar a 

vida da mulher ou decorre de estupro, o mesmo não é punível.

Na Argentina o movimento segue a tentativa de aprovação de 

um projeto de Lei, conhecido como “Proyecto de Ley de Interrup-

ción Voluntária del Embarazo” elaborado pela primeira vez em 2007 

pela “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal 

Seguro y Gratuito”. O projeto chegou a ser apresentado várias 

vezes, sendo apreciado somente em 2018 quando teve, em 14 de de 

junho, a aprovação na Câmara dos Deputados por 129 votos a favor, 

125 contra e uma abstenção. O projeto foi posteriormente barrado 

no Senado com 38 votos contrários, 31 favoráveis e 2 abstenções.

A tramitação do projeto gerou uma série de manifestações a 

favor e contra a descriminalização do aborto, na praça do Con-

gresso Argentino, reunindo milhares de pessoas. A demonstração 

é de que apesar da derrota no Senado, a quantidade de votos a 

favor foi expressiva, e a luta deve continuar. Já em março de 2019, 

a Campanha Nacional pelo direito ao aborto legal, seguro e Gra-

tuito publicou projeto de a ser apresentado ao Congresso Nacional 

no final de abril (Campaña, 2019). Mesmo com a perspectiva de 

retrocessos sociais, as mulheres e movimentos sociais argentinos 

tem tido a clareza de que não há outra possibilidade de se avançar 

se não pela luta e que a pauta que trata da vida das mulheres, não 

é menos importante que outras econômicas no momento atual.

http://www.abortolegal.com.ar/
http://www.abortolegal.com.ar/
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4. Conclusão

Por este estudo, concluímos que o patriarcado é uma estrutura 

de exploração e dominação das mulheres que ainda hoje é base do 

sistema capitalista e o beneficia, na medida em que o sistema se 

adapta e aprimora a submissão das mulheres. O Estado, do mesmo 

modo, perpetua as violências provenientes das relações sociais pa-

triarcais e de gênero, mas também das relações de classe e étnico 

raciais que se sobrepõe umas às outras, gerando um quadro de cri-

minalização das mulheres, da negritude e da pobreza.

A criminalização do aborto acaba tendo a finalidade de per-

petuar as opressões de gênero, raça e classe, tendo em vista que não 

consegue diminuir a quantidade de abortos nos países analisados, 

mas penaliza mulheres que não conseguem pagar pelo aborto se-

guro. Para suplantar esse cenário é necessário perceber a questão 

do aborto, como integrante dos direitos sexuais e reprodutivos que 

por sua vez integram os direitos humanos das mulheres.

É nessa perspectiva que os movimentos feministas no Brasil e 

Argentina, não esperam que o Estado por vontade própria descri-

minalize o aborto e tem adotado, do ponto de vista tático, a disputa 

no âmbito jurídico atrelado a intensas mobilizações de rua pelo 

direito ao aborto legal, seguro e gratuito. Mesmo num cenário de 

intensificação da exploração e retirada de direitos mantêm-se ques-

tionando a ineficácia da criminalização e o massacre de mulheres 

que esta causa, por não ser esta pauta de menor relevância no seio 

da sociedade latino-americana hoje.
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Resumo

A pesquisa realizada aborda a política criminal de drogas no 

cenário brasileiro e como ela opera, a fim de fazer jus ao outro 

nome que leva: política de derramamento de sangue. Para tal, 

se utilizou do método de pesquisa bibliográfica para traçar um 

histórico da política criminal de drogas com uma análise cri-

minológica crítica, como surgiu e como está atualmente. Visa, 

também, compreender o novo inimigo do Estado, que precisa ser 

eliminado com o uso de outro direito penal. E, por fim, entender 

o papel da mídia, como ela executa a seletividade e dá legitimi-

dade ao Direito Penal do Inimigo vigente.
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Palavras-chave: Política criminal, drogas, criminologia, 

inimigo, mídia.

THE CRIMINAL DRUG POLICY: A Criminological 

Analysis of the Enemy of the State and the Media

Abstract

The research conducted addresses the criminal drug policy in 

the Brazilian scenario and how it operates, in order to live up to 

the other name it leads: bloodshed policy. To do so, we used the 

method of bibliographic research to trace a history of criminal drug 

policy with critical criminological analysis, how it came about and 

how it is presently. It also aims to understand the new enemy of 

the State, which needs to be eliminated through the use of other 

criminal law. And, finally, understand the role of the media, how it 

performs selectivity and gives legitimacy to the Criminal Law of 

the Enemy in force.

Key words: Criminal policy, drugs, criminology, enemy, media.

Introdução

 A política criminal de drogas no Brasil se opera de forma con-

trária à sua teoria. Em teoria, tal política fora efetivada para banir 

da sociedade o “demônio” chamado droga, acabar com o consumo 

e comércio ilegal de forma a livrar a sociedade do mal. Contudo, 

na prática a política criminal de drogas não bane da sociedade o 

“demônio”, mas quem tem contato com ele. Elimina do meio 

social o inimigo que o Estado selecionou a partir da droga. Utili-
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zando da Teoria do Direito Penal do Inimigo, é possível entender 

a realidade desta política que é melhor definida como política de 

derramamento de sangue.

A fim de compreender melhor a política de drogas atual, é 

necessário a realização de um resgate histórico, entender qual a 

origem desta política e sobre qual contexto ela se deu. Entender 

o porquê de selecionar um inimigo para que esta política tenha 

eficácia aos olhos da sociedade. Também, como é possível a popula-

ção legitimar atos de violência desregrada apenas contra um grupo 

específico e aplaudir quando há mortes.

A curiosidade acerca do tema surge com os números. Que só 

tendem a crescer enquanto a política criminal viger.

[...] Só no Estado do Rio de Janeiro, morrem, em média, 
aproximadamente 1.000 pessoas por ano, em decorrência 
da política criminal de enfrentamento. Desde a redemo-
cratização, já morreram mais de 30.000 pessoas. No últi-
mo ano, de 2007, foram mortos mais de 1.260 homens, 
conforme os dados da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado do Rio de Janeiro, sem estarem incluídos de-
zenas de mortos, por se encontrarem em áreas vinculadas 
às delegacias ainda não informatizadas. (PEDRINHA, 
2008, p. 12 e 13).

Não há como negar a importância de tal tema que se encontra 

oculto. Não está oculto porque não se fala sobre ou porque não 

aparece na mídia; está oculto porque exatamente é tão falado e 

televisionado que a opinião social é totalmente influenciada. A 

população não vê que os números refletem baixas na sociedade, 

configurando um verdadeiro massacre; ela vê os números como 

troféus nos quais deve se orgulhar.
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Com um tema tão significativo, não há como utilizar da Cri-

minologia Tradicional para promover a análise. A base norteadora 

de todo a pesquisa se funda na Criminologia Crítica, que entende 

as estatísticas criminais como produtos dos conflitos sociais, lutas 

de classes inevitáveis em uma sociedade capitalista. É a partir da 

Criminologia Crítica que se pode falar da Teoria do Direito Penal 

do Inimigo e compreender a seletividade que se opera na política 

criminal de drogas. Sem usar as lentes críticas, nada se enxergará 

quanto ao tema, ele continuará sendo visto pelo senso comum, 

propagado pelo Estado e pela mídia.

Em consonância, o objetivo é verificar – através de histórico 

criminológico crítico, do estudo do inimigo do Direito Penal e 

da mídia enquanto formadora de consciência social – se a política 

criminal de drogas adotada no Brasil é eficaz no combate às drogas.

Material E Métodos

O método utilizado a fim de executar o texto é a pesquisa 

bibliográfica. Foram utilizadas referências acerca da Criminologia 

Crítica, já que esta é a lente escolhida para vislumbrar o tema, uma 

vez que tal corrente assenta sobre a sociedade, logo, compreende 

o estudo do crime e o Direito Penal a partir dos conflitos sociais. 

O principal autor referenciado é Eugenio Raul Zaffaroni, já que 

este traz muitos conceitos importantíssimos no que se refere à 

Criminologia latino-americana; dentre as diversas obras, optou-se, 

essencialmente, em contemplar “O Inimigo no Direito Penal” e 

“Em Busca das Penas Perdidas”. Juntamente, bebeu-se da fonte de 
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outros textos que discorrem, com maestria ímpar, sobre o tema em 

questão e sobre a mesma ótica crítica.

Parte I – Histórico E Criminologia

A história nos conta que os sistemas repressivos, os quais defi-

nem os delitos e as penas e as executam, seja em qualquer lugar da 

Terra, se caracterizavam pela rigidez e prática reiterada de violências 

arbitrárias. Com toda certeza, a história das penas é mais obscura se 

comparada à história dos delitos: são inúmeros os vestígios deixados 

ao longo do tempo de violências programadas para determinada con-

duta. Dentre estes vestígios, vale a pena evidenciar os instrumentos 

de tortura (chicotes, algemas, berlinda, dentre outros) e as formas de 

execução (empalamento, águia de sangue, enforcamento, cadeira elé-

trica, etc.); muitas destas práticas foram deixadas no passado, e outras 

continuam sendo utilizadas na contemporaneidade. A legitimidade 

para que o sistema repressivo impere é fornecida pela sociedade, que 

enxerga tal sistema com a função de defesa, proteção social – a pena 

é digna do delito, mesmo que pareça um ato desumano, é vista como 

mal necessário. (Carvalho, 2006).

No cenário brasileiro, o sistema penal não foi e não é diferente. 

O Direito penal brasileiro se fundamenta na intervenção moral, 

tendo como base a confissão oral e o dogma da pena – pena com 

função de punir, prevenir a incidência de novos crimes e ressocia-

lizar o autor do delito depois de cumprida a pena. Tolerância zero 

impera, de modo que não há fronteiras para que a pena seja de-

vidamente aplicada, inclusive infringe-se princípios penais (como 

o Princípio da Intervenção Mínima e o Princípio da Bagatela). A 



131

tortura (conduta proibida pelo Art. 5°, III, Constituição Federal 

de 1988) é utilizada para garantir a punibilidade. Vale ressaltar que 

esse sistema impera dessa maneira pois se alimenta dos elogios às 

delegações e da execução – vista como espetáculo. (Batista, 2007).

O contexto neoliberalista vigente traz consigo a repressão 

penal máxima, criminalização secundária e reaparelhamento das 

forças policiais como bases, de forma indissociável à existência do 

Direito penal atual, ademais falar-se-á melhor sobre. O foco é que 

o capital motiva a criminalização – ele quem dita os delitos a serem 

punidos e as penas a serem aplicadas – o que desencadeia uma di-

minuição do poder político, que acarreta em uma absurda obsessão 

populacional por segurança. A verdade é que não importa quem 

sejam os governantes, quem sejam os políticos, a segurança é um 

ideal vendido já inalcançável pelo sistema capitalista, uma vez que 

este se dedica a irrigar o medo na sociedade, paralisar, dar origem 

às criminalizações e vitimizações, aos torturadores e aos torturados 

– tudo é construído pelo e para o capital. (Batista, 2007).

O neoliberalismo tem como aparato a garantia das rédeas do 

poder à repressão máxima (todo e qualquer crime, não importa 

se causa menor ou maior dano, deve ser punido), à criminalização 

secundária (as agências atuam na criminalização e punição do ini-

migo selecionado) e ao reaparelhamento das forças policias (alta 

militarização da polícia, uma vez que esta está em guerra com o 

inimigo). Tal aparato alavanca o Direito penal, legitima que seja 

a prima ratio, que aplique a Teoria do Direito Penal do Inimigo 

deliberadamente. Este direito penal pós-moderno tem como ca-

racterísticas norteadoras a criminalização da pobreza e do conflito 
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social, acarretando na barbarização da periferia. A periferia da 

periferia, então, se torna campo de concentração, locais onde os 

direitos humanos são retirados a esmo. (Batista, 2007).

Günther Jakobs é o responsável pela Teoria do Direito Penal do 

Inimigo, que, em suma, consiste em selecionar um inimigo social, sen-

do assim, ele não possui as mesmas garantias processuais e penais que 

os cidadãos, tendo um Direito penal próprio aplicado a ele – orientado 

para o combate à sua periculosidade e à legalização de qualquer meio 

disponível para efetivar sua punibilidade. (Jakobs, 2009).

Aquele que se desvia da norma por princípio não oferece 
qualquer garantia de que se comportará como pessoa; 
por isso, não pode ser tratado como cidadão, mas deve 
ser combatido como inimigo. Essa guerra acontece com o 
direito legítimo dos cidadãos, mais precisamente com seu 
direito à segurança; mas, diferentemente da pena, ela não 
é direito no que se refere ao apenado; pelo contrário, o 
inimigo é excluído. (JAKOBS, 2009, p. 22).

Resgatando o contexto brasileiro, quando a droga se espalhou 

pelo território, a política criminal de drogas se fez necessária. Esta 

política criminal se iniciou com uma concepção sanitária de con-

trole às drogas – elas estavam nas prateleiras, sob os cuidados dos 

boticários e dos farmacêuticos. Não eram criminalizados os usuários 

e dependentes de drogas, mas estavam submetidos a um rígido trata-

mento que passava pela internação obrigatória ou facultativa. Como 

o intuito era controlar, retirar a droga da sociedade, durante os trata-

mentos, a droga era ministrada em doses gradativamente menores; a 

saída dos internos significava a libertação desse mal. Com o Código 

Penal de 1940, o controle de drogas passou a ter uma concepção 
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bélica. As referências norte-americanas foram trazidas ao Brasil e o 

combate às drogas se tornou prioridade. (Pedrinha, 2008).

[...]No início dos anos setenta, aparecem as primeiras 
campanhas de “lei e ordem” tratando a droga como inimi-
go interno. Permitia-se assim a formação de um discurso 
político para que a droga fosse transformada em uma 
ameaça à ordem. As ações governamentais e a grande mí-
dia trabalham o estereótipo político criminal. Na medida 
em que se enunciava a transição democrática, este novo 
inimigo interno justifica mais e maiores investimentos no 
controle social. (BATISTA, 2007, p. 4 e 5).

A droga, então, foi colocada como o “demônio”, o próprio dia-

bo que vem para matar, roubar e destruir a sociedade. Diante disso, é 

natural que a política criminal para que se combata o “demônio” seja 

aclamada, porém a real forma em que esta política opera é efetuando 

derramamentos de sangue nas periferias com total legitimidade so-

cial. Tal política é responsável pela banalização da morte, que engen-

drou na consciência social uma famosa frase, tida para alguns como 

dogma: bandido bom é bandido morto. De fato, o bandido que se 

envolve com a droga é demonizado, perdendo o status de cidadão, e 

sua morte querida, o mais que represente uma baixa na população 

de cidadãos, é vista como expurgo. Os mortos pela política criminal 

de drogas têm rosto: jovens, negros ou indígenas, pobres; mas a so-

ciedade está tão convencida em exorcizar a droga que não percebe 

que o derramamento de sangue nunca será necessário muito menos 

eficaz para combater “o diabo”. Com todo esse contexto pronto, 

os antigos inimigos (negros, pobres e prostitutas) foram realocados 

como secundários, que devem ser combatidos depois que o novo 

inimigo for eliminado. (Batista, 2007).
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Parte II – O Inimigo

O inimigo muda conforme o contexto social e a pretensão 

do soberano. No direito romano, a ideia de um inimigo do Estado 

serviu para expandir o poder punitivo. Com a revolução industrial, 

o conceito colabora com a ascenção da burguesia ao poder. Já nos 

séculos XX e XXI, há a expansão internacional do modelo norte-

-americano de conceito de inimigo, nítido nas “guerras às drogas, 

“guerras ao terror”, campanhas de Law & Order e outras medidas. 

O que não muda em toda história é a eliminação massiva do ini-

migo, feita a partir de todas as formas disponíveis para garantir sua 

exclusão social. (Zaffaroni, 2007).

A introdução do inimigo no direito ordinário de um 
Estado de Direito o destrói, porque obscurece os limites 
do direito penal invocando a guerra, e os do direito hu-
manitário invocando a criminalidade. Ainda que se o faça 
ou se queira fazê-lo prudentemente, mais cedo ou mais 
tarde, dependendo das circunstâncias políticas que conce-
dam um poder mais efetivo ao soberano, desemboca-se no 
Estado de polícia e passa-se, então, para o Estado absoluto. 
(ZAFFARONI, 2007, p. 171).

Conclui-se que o inimigo é definido pelo poder do soberano, 

logo, é um inimigo político. Há a necessidade de combate a esta 

figura, uma vez que ela quem causa a desordem social e a retirada da 

paz populacional. Com esta visão, o conflito bélico é a melhor opção. 

Para efetivar toda essa violência desregrada no combate ao inimigo, 

ocorre a chamada exceção da exceção. Este termo quer dizer utilizar 

de estados de exceção presentes na legislação vigente para dar caráter 

legal a intensa violação de regras penais, processuais penal e inter-
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nacionais humanitárias sem haver uma guerra entre Estados. Todos 

os selecionados como inimigos do soberano serão tratados como se 

inimigos do próprio Estado fossem. (Zaffaroni, 2007).

Essa seleção do inimigo é justificada pelo chamado novo or-

ganicismo. O velho organicismo, acreditava que selecionando as 

“células infecciosas” e eliminando-as ou neutralizando-as com 

medidas de “reeducação” era o suficiente para instaurar uma paz 

social, porém a sociedade continuou obcecada por uma defesa so-

cial, uma segurança pública blindada. Assim, o novo organicismo 

encontrou amparo no atual contexto social; ele não se preocupa 

em selecionar todas as “células infecciosas”, pelo contrário, escolhe 

as que convém e as elimina, convencendo o organismo social de 

que a ordem está instaurada. (Zaffaroni, 1989).

O antigo inimigo do Estado eram os praticantes da criminali-

dade de massas, estigmatizados com três identidades: negro, pobre 

e prostituta. Eram eles os punidos severamente, eliminados do seio 

social não em decorrência dos delitos cometidos apenas, mas por-

que foram selecionados como inimigos. Agora, o novo inimigo 

é o responsável pelo crime organizado; se mantém pobre, só que 

lhe foi dado um grau de periculosidade altíssimo, de forma que as 

penas descritas no Código Penal não são suficientes. O traficante 

foi demonizado ao ponto de viger para ele um direito penal total-

mente diferente do que nos é familiar. (Carvalho, 2006).

O traficante é uma espécie de alma desgarrada: não tem 
mãe, pai muito menos, é favelado, é poder paralelo, crime 
organizado, deve ser emparedado e confinado em solitá-
ria para conter o seu poder demoníaco, que só pode ser 
combatido como cruzada. Suas mortes não emocionam, 
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são troféus humanos, corpos que vão alimentar o noticiá-
rio positivo dos governos estaduais. [...] são todos iguais, 
comportam-se da mesma maneira, em qualquer lugar da 
cidade. Não têm história, não têm memória. São a encar-
nação do erro e apontam as baterias da sociedade paras as 
favelas, revisitadas agora como [...] viveiro de monstros. 
(BATISTA, 2007, p. 7).

O Direito penal que vigora para o traficante possui caráter 

emergencial, afinal, ele pode e vai desmantelar a sociedade se nada 

for feito. Este direito é melhor compreendido pelas duas aborda-

gens de seu modo de operação: sistema penal paralelo e sistema 

penal subterrâneo. O sistema penal paralelo visa eliminar o inimigo 

utilizando de detenções administrativas ilimitadas, isto é, invocando 

estados de sítio, estados de emergência ou, até mesmo, estado de 

guerra que duram anos (aplicabilidade da exceção da exceção). Já o 

sistema penal subterrâneo consiste na eliminação direta do inimigo, 

ou seja, morte ou desaparecimento forçado, sem nenhum processo 

legal. (Zaffaroni, 2007).

Além de efetivar um sistema paralelo e um subterrâneo, é ne-

cessário nesse conflito que os agentes estejam mais que preparados, 

afinal eles quem resgatarão a paz social. A militarização das agências 

de repressão estatais é o meio para eliminar o traficante. Colocar 

armamento pesado, desde fuzis a tanques de guerra, nos locais onde 

o inimigo mora. Acionar o exército para atuar em conjunto com 

a polícia militar. Adentrar na caverna onde o “monstro” vive e sair 

dela com sua cabeça como troféu, afinal, sem o “monstro”, todos os 

problemas sociais deixam de existir. (Pedrinha, 2008).
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[...] A militarização se estendeu da Operação Rio, reali-
zada em 1994 e 1995, a partir de convênio firmado com 
as Forças Armadas do Governo Federal e a Polícia Militar 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro; às Operações 
realizadas em 2007 e 2008,a partir de novo convênio fir-
mado entre a Força Nacional de Segurança do Governo 
Federal e a Polícia Militar do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro. Ambas as operações com a mesma finalidade, 
a eliminação do tráfico de drogas das favelas da cidade, a 
captura de armas e criminosos. Merece destaque o fato 
de que ambas produziram graves violações aos direitos 
humanos, afetaram a vida de milhares de moradores, por 
detenções ilegais, mandados de busca generalizados, saques 
às residências, lesões corporais e finalmente execuções. 
(PEDRINHA, 2008, p. 10).

A mídia é quem exerce a função-chave de dar legitimidade ao 

Estado, uma vez que convence a população de que a eliminação 

do traficante é a solução de todos os problemas. Ela quem vende a 

imagem demoníaca do que comete o tráfico de drogas. Ela quem 

garante a cobertura completa das operações de pacificação nas peri-

ferias. Ela quem faz a população enxergar com bons olhos os farda-

dos atirando com armamento pesado e desfilando com os tanques de 

guerra, gerando um sentimento de orgulho nacional na população. 

Ela quem banalizou a morte. E claro, ela nunca agiu sozinha. A in-

fluência midiática é o instrumento essencial para que esse quadro 

vigore, mas quem utiliza o instrumento com maestria é o capital, 

o sistema neoliberal, visto pela sociedade, graças a mídia, como o 

responsável por zelar pela ordem e pelo progresso. (Batista, 2007).
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Parte III – A Mídia

A mídia tem um grande papel na construção do novo inimigo 

do direito penal. Para que isso seja melhor compreendido, é ne-

cessário a reflexão de anos atrás e sobre como a mídia e os meios 

de comunicação tem tido um grande papel em todo esse enredo. 

Conforme já exposto neste artigo e por diversos autores, fica claro 

que a sociedade legitima o atual sistema repressivo do Direito Pe-

nal, mas para que isso ocorra ela deve ser persuadida ou de alguma 

forma levada a consentir com essa conduta.

A mídia, desde os tempos mais remotos, possui influência na 

construção do pensamento da grande massa brasileira. Os tele-

jornais, o rádio, e atualmente, as mídias sociais vem elucidando 

concepções, que são diretamente cargo do Direito Penal e da 

Criminologia, como o crime, o criminoso, as sanções, e que estão 

refletindo diretamente na construção normativa.

[...]Todavia, o que se tem observado, no Brasil, e arredor 
do mundo, é exatamente o oposto. As leis e medidas pe-
nais encarnam respostas imediatas e apressadas – tomadas 
em momentos de convulsão social – a eventos criminosos 
ou violentos colonizados pelos grandes meios de comu-
nicação2. Tal fenômeno consubstancia um novo “popula-
rismo penal”3, o qual invoca práticas demagógicas que se 
amparam no sentimento de vingança e exploram o medo 
da população, tudo com vistas à aprovação de leis penais 
casuísticas, mais rigorosas. (WOJCIECHOWSKI, 2015, p.3)

Os meios de comunicação, interessados no seu benefício, utilizam 

dos artifícios mais ardilosos para conquistar e manter sua audiência, 

e é então, nesse momento, que ela como formadora de opinião, in-
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cita o horror popular frente a determinados grupos sobre situações 

cotidianas no país. No Brasil, há anos a segurança pública vem sendo 

um amplo espaço para debate de diversos vieses ideológicos devi-

do à crise nacional que estamos vivendo em todo o território, sem 

exceção. Dessa forma, houve um grande crescimento da concepção 

de que quanto maior for a repressão e mais duras as penas, menos 

crimes e criminosos existirão, sendo que a ideia, neste caso, não é 

evitar que pessoas se tornem criminosas e sim eliminar aqueles que 

são criminosos ou que se assemelham a um. Logicamente, esse pon-

to tem sido a pauta principal de inúmeros telejornais, que melhor 

seriam denominados como shows midiáticos, que vendem esse ideal 

com frases como: “bandido bom é bandido morto”, “mais um CPF 

cancelado”; e como a violência policial é necessária para combater 

eles, os indesejáveis pelos cidadãos de bem.

Todo um aparato de convencimento e persuasão é montado, 

músicas de fundo, imagens ensanguentadas e apresentadores eufó-

ricos vendem o que a população facilmente compra: um ideal de 

segurança, onde um jovem negro suspeito na verdade é um bandido 

que deve pagar de uma forma ou de outra. Zaffaroni denominou 

essa conduta como o “Direito Penal Midiático” ou a “Criminolo-

gia Midiática”, onde todo o processo penal e as fases probatórias 

são feitas ali, inclusive a sentença, é um tribunal em rede aberta e 

para além disso como a mídia vem substituindo o Direito Penal de 

certo ponto de vista. Dessa forma, a mídia como maior propagado-

ra de informações, influencia ideologicamente a sociedade, através 

dos meios em que se utiliza para difundir a criminalidade, em um 

intenso processo de estigmatização do criminoso, onde eles são os 
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indesejáveis e nós somos aqueles que devem ser protegidos do mal, 

e de deslegitimação das leis penais. Assim, como consequência do 

processo de banalização do mal, a sociedade passa a ficar descrente 

da efetividade das leis penais e clama por leis mais punitivas e, até 

mesmo, pela justiça com as próprias mãos. (Zaffaroni, 2012).

 O que pode ser notado é que o criminoso virou uma peça 

essencial para o lucro de emissoras e redes sociais, nas quais sua 

principal ou, até mesmo, sua única área de cobertura é sobre a 

violência pública. São milhões de espectadores de cliques e “likes” 

nas redes sociais que movem milhões de reais, logo quanto mais 

chocante e chamativo, mais dinheiro para os meios de comunica-

ção. (BATISTA, 2003)

Ainda, a concorrência entre os diversos meios de co-
municação (jornais, revistas, televisão, internet, rádio) 
desencadeia uma busca desenfreada por audiência, o que 
acaba por gerar uma urgência na coleta e disseminação das 
informações, tecendo-se uma rede de informações vazias, 
simplórias e não condizentes com a realidade. Esta forçosa 
urgência na coleta de informações, sob a perspectiva de 
Pierre Bourdieu, representa um fator agravante da ausên-
cia de preocupação formal ou teórica com o que se expõe 
na mídia16, e favorece a formação de uma massa de “fast 
thinkers” (WOJCIECHOWSKI, 2015, p.5)

 O novo inimigo do direito penal hoje é o traficante, mas este 

não se libertou de seus outros rótulos: preto e pobre. Atualmente, 

presume-se que aquele ou aquela que seja preto, pobre e sendo 

criado em periferias, favelas, este é e será um traficante em poten-

cial, logo, deve ser afastado das áreas de privilégio e prestígio social.
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O real perigo enfrentado pelos reacionários é o risco dos 

pobres se juntarem e tomarem consciência da armadilha penal 

onde estão; nunca foi nem vai ser a morte nas favelas, a morte 

dos favelados ou a morte dos policias. A política dos chamados 

comunicadores sociais e políticos sem programas, no fundo, quer 

apenas privar um grupo à democracia, mesmo que fique evidente 

apenas a ânsia por mais poder policial. A verdade é que todo 

esse enredo deve se perpetuar: o mundo da favela e o mundo 

da Barra. Por isso, é tão importante estigmatizar e neutralizar os 

pobres à medida que se interfere na consciência social, garantindo 

o controle deliberado. (Zaffaroni, 2012).

De forma infeliz, constata-se que aqueles jovens que se en-

quadram no molde de delinquente não possuem as mesmas 

oportunidades e caminhos para trilhar uma conduta aceitável pela 

sociedade. Este é marginalizado sem qualquer motivo relacionado 

a sua índole pessoal. A falta de políticas públicas para a inclusão e a 

educação de todos os cidadãos brasileiros não são pautas discutidas 

no legislativo, executivo e pelo judiciário, o Estado abandona seus 

cidadãos, não lhes oferece meios e os criminaliza. Após criminali-

zá-los, os entregam para o desemprego, para a fome, para a mídia 

animalesca e para a sociedade de “bem”.

Conclusão

A atual política criminal de combate às drogas foi criada a partir 

do Direito Penal do Inimigo, buscando eliminar a sociedade dos 

traficantes e de sua violência. Devido a “demonização” da droga e 

de substâncias entorpecentes semelhantes, não há como falar de sua 
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legitimidade sem associar a mídia. A mídia desumaniza o traficante 

através de reportagens, posts online, imagens e vídeos grotescos que 

levam a sociedade a assimilar que o tráfico e o traficante são os ele-

mentos a serem combatidos para que haja o fim do caos nas ruas. Esta 

ação das mídias não está preocupada como o seu conteúdo atinge e 

molda o pensamento das pessoas, pelo contrário, apenas visa o lucro 

através das grandes audiências que são atingidas. (Batista, 2003).

Portanto, a mídia é de fato uma grande articuladora da legiti-

mação e do afastamento dessas pessoas do convívio social, atuan-

do de forma paralela ao sistema penal subterrâneo e ao sistema 

penal paralelo, eliminando o inimigo de todas as formas possíveis. 

(Zaffaroni, 2007).

Tendo em vista o discorrido neste artigo, a conclusão acertada 

é a de que a política de drogas não combate às drogas de forma efi-

caz. A política de drogas surgiu com um viés sanitário, entretanto, 

após o Código Penal de 1940 e as influências externas, adotou-se 

o viés bélico. Como consequência desta mudança, constatou-se 

o afastamento de uma eficaz política de drogas, não cumprindo 

funções básicas e inerentes ao Direito Penal. Tendo por finalidade 

apenas punir demasiadamente o agente da conduta libidinosa, ope-

rando um sistema penal subterrâneo específico para o combate dos 

indesejáveis. Cabe ainda a ressalva, há inúmeras violações aos Di-

reitos Humanos na operação desta política criminal, sendo nítido 

na quantidade desmedida de “sangue nas ruas, becos e vielas” de todo 

o país, fazendo jus ao nome: política de derramamento de sangue.
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Resumo

O artigo proposto advém de pesquisas dos autores acerca da 

trajetória da política de saúde na realidade brasileira, com foco na 

garantia dos direitos à saúde. Para tanto, este artigo tem como ob-

jetivo identificar e analisar a integralidade e a equidade dos serviços 

oferecidos pelo SUS no município de Goiás/GO na perspectiva 

do acesso às mulheres do pré-natal ao puerpério. A pesquisa é de 
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natureza qualitativa, abrangendo a pesquisa bibliográfica, desenvol-

vida durante todo o processo de elaboração deste trabalho, acerca 

das categorias conceituais: Saúde, Direito à Saúde, Integralidade, 

Equidade e Acesso, bem como pesquisa documental (leis, planos 

etc.) e a observação antropológica com anotações por meio de 

diário de campo, realizada com mulheres puérperas residentes no 

município de Goiás. Vale ressaltar que as conquistas na área da saúde, 

na conjuntura brasileira, expressam lutas e mobilizações advindas, 

sobretudo, com o Movimento de Reforma Sanitária, consolidadas 

na Constituição Federal de 1988 a partir do Sistema Único de 

Saúde (SUS) – reconhecido como direito universal a toda popu-

lação e responsabilidade de Estado, em seus princípios e diretri-

zes. Conquanto, ao recorrer aos serviços de saúde, a população se 

depara, por vezes, com inúmeros desafios no acesso dos mesmos. 

As antinomias desse processo assumem características diferenciadas 

conforme a realidade apresentada, recaindo em debilidades na efe-

tivação dos direitos à saúde, no que tange ao acesso das gestantes/

puérperas aos serviços de saúde do município de Goiás. Tais debi-

lidades evidenciam comprometimentos e fragilidades na garantia 

dos direitos de saúde, com destaque à integralidade e equidade do 

acesso, contrapondo a perspectiva da cidadania.

Palavras-Chave: Acesso; Equidade; Integralidade; Saúde.
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The Health Of The Woman In Question – 
The Effectiveness Of The Principles Of 
Integrality And Equity From Prenatal To 
Puerperium

Abstract

The proposed article comes from the authors’ researches about 

the health policy trajectory in the Brazilian reality, focusing on the 

guarantee of health rights. Therefore, this article aims to identify 

and analyze the integrality and fairness of the services offered by 

the SUS in the city of Goiás / GO in the perspective of access to 

prenatal women to the puerperium. The research is of a qualita-

tive nature, encompassing the bibliographical research, developed 

during the whole process of elaboration of this work, on the con-

ceptual categories: Health, Right to Health,

Integrality, Equity and Access, as well as documentary research 

(laws, plans, etc.) and the anthropological observation with notes 

by means of a field diary, carried out with puerperal women living 

in the city of Goiás. It is worth emphasizing that the achievements 

in the health area, in the Brazilian context, express struggles and 

mobilizations, especially with the Reform Movement Sanitary, 

consolidated in the Federal Constitution of 1988 from the Uni-

fied Health System (SUS) - recognized as universal right to all 

population and State responsibility, in its principles and guidelines. 

Although, when appealing to health services, the population is 

sometimes faced with numerous challenges in accessing them. The 
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antinomies of this process assume different characteristics according 

to the presented reality, falling on weaknesses in the realization of 

the rights to health, regarding the access of the pregnant women 

to the health services of the city of Goiás. These weaknesses show 

compromises and fragilities in the guarantee of the rights health, 

with emphasis on the integrality and equity of access, as opposed 

to the perspective of citizenship.

Keywords: Access; Equity; Integrality; Cheers.

1. Introdução

O tema central deste artigo, a integralidade e equidade dos 

serviços oferecidos pelo SUS adveio de estudos e pesquisas dos au-

tores a partir de inquietações cotidianas enquanto discentes e do-

centes inseridos no Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Goiás (HC/UFG/EBSERH), seja na condição de estagiários, 

seja na condição de docente supervisora de campo.

Tais inquietações também se fizeram presentes, enquanto 

munícipes de Goiás e participantes das reuniões do Conselho de 

Saúde, em que diversas situações eram apresentadas tendo como 

foco os princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assim, os estudos desdobraram em debates e produções, com 

destaque ao Trabalho de Conclusão de curso sobre a política de 

saúde brasileira, SUS; e na particularidade deste artigo que ora 

se apresenta ao VIII Congresso de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Cultura realizado pela Regional Goiás da Universidade Federal de 

Goiás o debate versou sobre a questão da equidade e integralidade 

na política de saúde em Goiás.
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Destaca-se que este artigo apresenta resultados parciais destes 

estudos e destas pesquisas com foco no tema central ora exposto, 

sobretudo diante das dificuldades de acesso à/aos usuários deste 

sistema de saúde na perspectiva dos direitos de cidadania.

As conquistas na área da saúde, na conjuntura brasileira, expres-

sam lutas e mobilizações iniciadas com o Movimento de Reforma 

Sanitária, consolidadas na Constituição Federal de 1988, e poste-

riormente regulamentadas pelas Leis Orgânicas da Saúde (LOS).

A política de saúde, influenciada pelos governos vigentes a partir 

de 1930, transitou entre o modelo médico assistencial e sanitário 

campanhista. Entretanto, diante dos direcionamentos sinalizados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), possibilitando novas requi-

sições à saúde – enquanto qualidade de vida –, as políticas sociais de 

saúde desenvolveram-se diante das antinomias do contexto, agudiza-

das a partir da implantação do projeto neoliberal na década de1990.

Na particularidade brasileira, a ofensiva neoliberal acarretou 

a precarização das políticas sociais; com destaque aos serviços de 

saúde contrapondo gradativamenteosdireitosconstitucionaisgaran-

tidosem1988, sobretudo na conjuntura atual após a PEC nº 55, de 

2016, que congelou os gastos públicos do Governo Federal por 20 

anos a partir de 2018.

As decorrências da ofensiva neoliberal já eram vistas, e no mo-

mento só agudizaram posto que a população ao buscar os serviços 

de saúde para a resolução de seus problemas se depara com serviços 

sucateados, com atendimentos pontuais e emergenciais, longas filas 

de espera, superlotação, dentre outros aspectos que fazem com que 



150

o acesso seja inexistente e/ou exíguo enviesando os direitos de 

saúde, dentre eles a integralidade e equidade.

Neste contexto, a atenção destinada à saúde da mulher no 

cenário das políticas públicas de saúde também convive nessa 

realidade, com a verticalização de programas e fragmentação de 

ações. No âmbito obstétrico, os programas, políticas e portarias 

criadas, não conseguiram romper o paradigma hegemônico es-

truturado historicamente no país da saúde da mulher relacionada 

ao âmbito reprodutivo.

Este escopo que as inquietações desdobraram-se em objetivo 

geral, para este artigo, qual seja: identificar e analisar a integralidade e 

a equidade dos serviços oferecidos pelo SUS no município de Goiás/

GO na perspectiva do acesso às mulheres do pré-natal ao puerpério.

Enquanto apresentação inicial destaca-se que este artigo 

é composto da Introdução – que ora se apresenta – seguido da 

exposição do material e dos métodos, seguido dos resultados e dis-

cussões e resultados (a partir da constelação temática), findando nas 

considerações finais para o artigo, posto que acreditamos que tais 

debates e contribuições não se esgotam.

2. Material E Métodos

O material e métodos para esse artigo têm como fio condu-

tor o objetivo ora estabelecido, construído no processo de estudos 

desde o estágio supervisionado –, na condição de estagiários e na 

condição de supervisora acadêmica – momento este que se teve 

contato com os debates acerca das categorias conceituais e princí-

pios estabelecidos como direitos do SUS, Equidade e Integralidade.
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Para tanto, foi estabelecida – a parir destas categorias – a pesquisa 

bibliográfica, recorrendo aos aportes teóricos que dessem sustenta-

ção ao conhecimento. Esse percurso ocorreu a partir de livros, inde-

xações do mercado editorial seja com artigos impressos ou on-line, 

dissertações de mestrado, teses de doutorados dentre outras fontes 

que permitisse o processo de construção deste conhecimento.

Ainda nesse percurso, sentiu-se a necessidade de adensar à pes-

quisa documental para então compreendemos a abrangência tanto 

dos dispositivos legais, como lei, bem como demais documentos 

advindos de fontes primárias e secundárias para identificar o ma-

peamento do espaço observado.

A pesquisa de campo, por assim dizer, se deu a partir de obser-

vação antropológica em diferentes espaços da saúde no município 

de Goiás/GO, isto é, nos diferentes níveis de complexidade do SUS 

da cidade, quais sejam: o nível primário constituído pela rede de 

atendimento básico, denominada Unidades Básicas de Saúde, co-

mumente identificado pela população como “postinho”; e também 

na rede terciária, isto é a alta complexidade que se caracterizam 

por hospitais, aqui no município estudado o Hospital que atende 

prioritariamente emergências.

Assim, adentrados nestes espaços com as devidas autorizações 

foi possível fazer anotações em diário de campo, metodologia esta 

que permitiram aos pesquisadores conhecer a realidade pelo seu 

olhar, resgatando todos os sentidos e significados necessários para a 

compreensão do objeto – caminhando para as discussões e análises 

(apresentados a seguir).



152

3. Resultados E Discussões

As primeiras formas da política de saúde na realidade brasileira 

estavam pautadas na filantropia e na prática liberal, com ênfase na 

perspectiva desenvolvimentista (calcada no modelo médico assis-

tencial e sanitário campanhista1), podendo ser evidenciada por 

ações pragmáticas de caráter coletivo.

Diante das transformações econômicas e políticas na transição 

da década de 1920 e 1930, provenientes da alteração do eixo agroex-

portador para o eixo urbano industrial, emergiram expressões multi-

facetadas, decorrentes, sobretudo, na ampliação das desigualdades so-

ciais. Esta mudança no cenário político nacional provocou sucessivos 

desequilíbrios econômicos e trouxe como consequência questões 

de toda ordem, dentre os quais se destacaram os graves problemas 

de saúde, que desencadearam intensas manifestações populares; pres-

sionando e exigindo a melhoria na qualidade de vida da população. 

Nesse contexto, a política do governo associava saúde à doença, em 

especial às endemias rurais e aos problemas de desenvolvimento.

A despeito da amplitude dos problemas enfrentados na época, 

principalmente a precarização das condições de vida dos brasi-

leiros, o Estado foi compelido a legislar efetivamente no campo 

social. Denota-se que no período situado entre 1930 a 1964 – 

mesmo com particularidades econômicas e sócio-políticas dife-

renciadas – as ações de intervenção do Estado na área da saúde, se 

davam de forma lenta e gradual.

1 É importante salientar que o atendimento médico-assistencial ficava sob responsabilidade do 
INAMPS, condicionando os trabalhadores as suas relações e contratos de trabalho, já o Ministério da 
Saúde se responsabilizava diretamente pelas ações correlacionadas às campanhas e endemias.
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As discussões iniciadas na área da saúde pública, bem como 

intervenções governamentais consolidaram, de forma direta ou 

indireta, mecanismos para regulamentar o sistema público de saúde.

Nas décadas seguintes, entre os anos de 1960 e 1980, em 

contexto de ditadura militar, a política de saúde da população 

assumiu contornos de precarização nos serviços apresentados, ao 

mesmo tempo que intensificava a oferta de serviços privados para 

a área – configurando e potencializando a privatização dos serviços 

de saúde em detrimento ao serviço público.

As antinomias desse processo possibilitaram a emergência de 

tensionamento no interior da sociedade (arrolados pela própria 

conjuntura vigente) frente a busca por direitos sociais; decorrendo 

na área da saúde o surgimento do Movimento de Reforma Sanitá-

ria, e posteriormente, demarcado no processo de redemocratização 

com a consolidação das idéias a partir do denominado Projeto de 

Reforma Sanitária – pleitos fundamentais e profícuos que assumi-

ram bandeiras de luta para a saúde, e posteriormente, garantindo 

partes significativas expressos na Constituição Federal de 1988.

Todos esses acontecimentos e intervenções demarcam mo-

mentos e conquistas, na mudança da arquitetura à saúde, posto que 

a mesma passa a ser garantida como direito de todas e todos em 

dever de Estado, rompendo com a dualidade sanitarista e assumida 

como um Sistema regulamentado e organizado igualmente em 

todo território nacional, denominado Sistema Único de Saúde 

(SUS). Desta forma, depreende-se que a política de saúde é fruto 

de um movimento social revolucionário, de embates políticos e 

ideológicos, com grandes influências da sociedade civil.
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Neste sentido, a Constituição Federal promulgada em 1988 

garante em seu artigo 196:

A saúde é direitos de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redu-
ção do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promo-
ção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988).

Ressalta-se que tais garantias constitucionais são regulamentadas 

pelas Leis Orgânicas de Saúde (LOS) nº 8.080 e nº 8.142 – ambas 

de 1993 – reafirmando princípios e diretrizes do SUS. Dentre os 

princípios: universalidade, igualdade e equidade; já as diretrizes assim 

se expressam: descentralização política administrativa, participação 

popular e integralidade.

No entanto, a luta em defesa do SUS não acabou, apesar de 

avanços significativos em seu processo constitutivo e constituinte, 

permanecem lacunas. Não basta o Estado afirmar que está garan-

tindo o acesso a saúde de qualidade à população, se as ações de-

sencadeadas para esse acesso não estiverem em conformidade com 

os princípios e diretrizes explicitados nas Leis Orgânicas da Saúde 

(LOS), garantidas na Constituição Federal de 1988.

Compreendemos que a efetivação dos direitos perpassam, so-

bretudo, os princípios de equidade e integralidade no acesso aos 

serviços de saúde, como direito de cidadania, na perspectiva da 

qualidade de vida à toda população.

Portanto, ter direitos não é condição única para sua efetivação, 

outros determinantes sociais, políticos, culturais, econômicos es-

tão diretamente relacionados nessa efetivação dos direitos à saúde 
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frente a correlação de forças estabelecidas no interior da sociedade 

capitalista – mas evidentemente suas regulamentações legais são 

avanços importantes para o processo de luta e mobilizações sociais 

com vistas à garantia desses direitos.

Nesse contexto, que adensaram os estudos e as discussões so-

bre a saúde, com vistas à compreensão da efetivação da política 

de saúde em sua cotidianeidade. E, na particularidade deste artigo, 

apreender a política de atenção integral à saúde da mulher, com 

ênfase à gestante e puerpéria.

Como já explicitado, os avanços na área da saúde são salutares, 

e na especificidade da saúde da mulher também foram empreen-

didos conquistas importantes, transpondo a compreensão restrita 

em que as ações giravam em torno da saúde reprodutiva para a 

compreensão de saúde da mulher enquanto um direito de saúde no 

atendimento de suas necessidades.

Conquanto, sinalizamos que tais ações são insuficientes, uma 

vez que, perduram no cotidiano das mulheres lacunas, problemas 

de qualidade e desigualdades, repercutindo diretamente no acesso 

aos serviços de saúde.

Assim sendo, frente ao impasse atual para a sobrevivência do 

projeto político da Reforma Sanitária e do SUS, recai sobre o 

município e seu respectivo gestor da saúde a responsabilidade em 

garantir a universalidade, equidade e integralidade no modelo de 

atenção à saúde das mulheres.

No que tange ao município de Goiás os dados pesquisados si-

nalizam características do município, que se desdobram da própria 

formação do contexto histórico, em que é possível denotar o ônus 
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do passado, em sua particularidade o coronelismo e patriarcalismo. 

Em relação à efetivação das políticas de atenção a saúde da mulher, 

as particularidades sócio-históricas das políticas de saúde, acresci-

das das características históricas do próprio município, provocam 

debilidades no que tange a efetivação dos direitos dessa população.

No tocante ao perfil social das mulheres, muitas assumem o 

papel de chefes de família ou têm necessidade de complementar a 

renda do lar junto ao cônjuge, “[...] foram incluídos novos papéis e 

desafios para as mulheres, surgiram outros valores e moralidades as-

sociados à ampliação da consciência das mulheres acerca do desejo e 

autonomia sobre seus corpos e sexualidade” (COSTA, 2012, p.994).

Vale ressaltar, enquanto aspectos subsidiários para compreen-

são, que os valores determinantes das condições de gênero – diante 

de uma cultura machista – estão impregnados nas raízes sócio-

-históricas brasileira, e que esse fator por muitos anos foi um dos 

condicionantes e determinantes sociais da saúde da mulher.

Considerando que a saúde, normalmente, expressa a realidade 

de uma população, tais contornos irão refletir na qualidade dos 

serviços prestados, delimitando o acesso aos serviços de saúde, con-

trapondo o princípio da equidade e da integralidade.

As anotações feitas em diário de campo identificaram três 

pontos de convergências importantes na visão das gestantes e puer-

périas, quais sejam: Saúde/SUS; Saúde em Goiás; e Atendimento 

Durante e Após a Gravidez.

No que tange a Saúde/SUS, denota-se que as mulheres, de 

modo geral, compreendem saúde enquanto bem-estar e qualidade 

de vida e não somente ausência de doença, em consonância com o 
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conceito de saúde estabelecido pela OMS. Contudo, por vezes, as 

conotações referentes ao SUS encontram-se ainda fortemente mar-

cadas por uma visão focalizada e assistencialista da atenção à saúde.

As observações apresentadas demonstram que um dos aspectos 

significativos do SUS está pautado no atendimento satisfatório, 

neste caso conseguir marcar exames e ser atendida pelos médicos é 

a condição única e precípua que as fazem avaliar esse sistema como 

bom ou ruim. Essa perspectiva representada pela população usuária 

é o retrato de um processo cultural, social, político e econômico 

em que a qualidade da saúde se restringe a forma e a quantidade 

de acesso que se fazem por vezes tão frágeis que os usuários o 

procuram apenas por questões estritas de doença.

É importante ressaltar que o direito ao acesso a exames, con-

sultas médicas são aspectos significativos, advindos de um processo 

histórico de lutas, mas é preciso que os direitos se materializem co-

tidianamente, possibilitando aos usuários a capacidade de decidirem 

suas ações e reivindicarem os direitos, no processo de construção e 

defesa da cidadania, com vistas à transformação da realidade vivida.

Referente à segunda categoria, Saúde em Goiás, afirma-se a 

precariedade a partir das experiências vivenciadas pelas usuárias, 

seja por ausência de médicos ou a burocracia para ter acesso aos 

serviços. A questão da referência e contrarreferência constituem 

um problema no acesso aos serviços desde a criação do SUS, 

em que a precariedade dos serviços dificulta o atendimento da 

população, e consequentemente diminui a satisfação em relação 

aos serviços prestados.
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Vale ressaltar, que o Ministério da Saúde considera a estru-

tura organizacional fundamental para possibilitar uma assistência 

de qualidade à gestação e ao parto, reconhecendo que é preciso 

estabelecer ações que integrem todos os níveis desta assistência, 

desde a regulação, criando os fluxos de referência e contra-referên-

cia que garantam o atendimento adequado à gestante, ao parto e ao 

recém-nascido (BRASIL, 2000).

No que concerne ao atendimento durante e após a gravidez, 

observou-se maior efetividade no planejamento e execução dos 

cuidados à saúde da mulher durante o pré-natal, em relação ao 

puerpério. Entretanto ressaltamos a importância, de um acompa-

nhamento pré-natal qualificado assegurando o desenvolvimento da 

gestação, permitindo um parto saudável, sem impactos à saúde da 

mulher e do recém-nascido.

O acesso condicionado de acordo com a proximidade de suas 

residências caracteriza outro fator positivo, visto que na maioria das 

vezes a barreira do acesso prejudica sobremaneira o seguimento das 

consultas, comprometendo a qualidade da assistência pré-natal.

Conquanto, a realização dos exames ainda constitui um nó 

critico na assistência pré-natal, contrapondo a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher, que estabelece a priorização 

de consultas e exames para gestantes. Esse fator rebate diretamente 

no direito à integralidade e a equidade; posto que o acesso aos ser-

viços de saúde com qualidade atende em sua maioria a população 

que mais condições têm para pagar os serviços. Assim, o contrário 

também se faz presente, ou seja, quem não reúne condições – que 
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pela equidade deveria ter mais atenção – acaba tendo que esperar 

as longas filas para a realização dos exames.

Outro ponto relevante observado foi à quantidade de partu-

rientes que não receberam atendimento integral pelo programa 

Estratégia Saúde da Família (com destaque as visitas domiciliares). 

Isso representa uma importante lacuna nos serviços de atenção 

primaria à saúde do município, visto que “[...] no puerpério po-

dem surgir problemas de saúde ainda relacionados com a gravidez, 

responsáveis por muitas sequelas e até mesmo mortes de mulhe-

res, provocadas por hemorragias e infecções (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2012, p.259).

Desta forma, constatamos que apesar das deficiências nos con-

dicionantes internos do SUS – burocratização, desfinanciamento, 

precarização dos serviços –, os condicionantes externos, oriundos 

da política sócio-histórica do município interferem na oferta dos 

serviços de saúde, facilitando ou obstruindo a utilização por poten-

ciais usuários, exprimindo a capacidade de responder às necessida-

des de saúde da população.

Compreendemos que os serviços públicos no Brasil, comu-

mente, foram se construindo face à precarização, mas que nesses 

tempos da ofensiva neoliberal predominando nos direcionamentos 

políticos, econômicos e sociais levou ao agravamento da situação, 

descaracterizando a noção de direitos e vinculando-os a custos e 

ônus que entravam a potência modernizadora do mercado.

Em uma sociedade fraturada por suas próprias contradições, 

em que o fosso social se apresenta como barreira de acesso, pa-

rece não ser plausível uma medida comum capaz de ir além das 
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diferenças e assimetrias (de classe, gênero, idade etc.). Conquanto, 

apesar da trama das desigualdades e iniquidade serem poten-

cialmente neutralizada pelo discurso sociológico que explica a 

ordem de suas causalidades e determinações, é preciso respostas 

a partir das questões que se abrem e dos problemas que colocam, 

de modo que a lógica entre os princípios de equidade e integra-

lidade se convergem e possibilitem o acesso aos serviços de saúde, 

levando em consideração que as pessoas são diferentes e que têm 

necessidades diversas de saúde.

4. Conclusão

Diante da analise estudada, nos torna possível tecer algumas 

considerações; o que não significa conclusões definitivas.

Apreende-se que no Brasil, a garantia do direito à saúde e a con-

figuração de uma política de proteção social abrangente (para todos 

e de forma integral e equânime), a qual denominamos SUS, galgou 

muitos percalços, até ser instituída na Constituição Federal de 1988.

Diante do problema inicial que suscitou este trabalho, obser-

vamos que a ofensiva neoliberal potencializou as tensões, e as de-

sigualdades de acesso da população aos serviços de saúde, fazendo 

uma inversão do modelo de atenção vigente, resgatando aspectos 

de continuidade da política articulada ao mercado, com ênfase a 

focalização, terceirização, no desfinanciamento, entre outros. Esses 

rebatimentos implicam na complexidade da realidade atual – so-

bretudo, na garantia dos diretos a saúde, com avanços e retrocessos 

que incidem diretamente a população dos serviços.
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Nesse contexto, as políticas de atenção à saúde da mulher, 

sinalizam descompassos em relação à efetivação dos direitos, por 

um lado existem diversas políticas, programas e portarias – de-

monstrando avanços no que tange à saúde das mulheres; por outro 

lado, a sua materialização, não abrange as mulheres na totalidade, 

uma vez que não conseguiu romper o paradigma hegemônico es-

truturado historicamente no país, com destaque à sua associação 

estrita de saúde reprodutiva.

No que tange a integralidade e a equidade dos serviços ofe-

recidos pelo SUS no município de Goiás/GO na perspectiva do 

acesso às mulheres do pré-natal ao puerpério se apresentam de 

forma pontual e fragmentada, tais características se materializam 

na ausência, descontinuidade e debilidade dos serviços apresen-

tados à população advindos, sobretudo, pela correlação de forças 

e interesses políticos, sociais, econômicos e culturais evidencia-

dos extrínsecos e intrinsecamente ao município de Goiás/GO, 

recaindo diretamente na qualidade da saúde das mulheres do 

pré-natal ao puerpério em sua garantia dos direitos, posto que as 

mesmas na debilidade do acesso recorrem aos serviços privados 

e/ou deixam de fazer os exames.

Portanto, nessa perspectiva, denota-se a necessidade de ações 

que tenham como fio condutor a equidade e a integralidade, para 

que a abrangência do acesso perpasse às etapas de procura e entra-

da nos serviços de saúde, compreendendo também a qualidade e 

continuidade do processo de cuidado.

O desafio posto na atual conjuntura está na superação das ca-

racterísticas sócio-históricas limitantes e limitadoras das políticas 
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públicas brasileiras, com vistas à efetivação dos direitos à saúde, na 

perspectiva da cidadania.
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Resumo

A pesquisa realizada tem por objetivo verificar a aplicação da 

lei Maria da Penha, quais foram as inovações por ela agregadas no 

ordenamento jurídico e a partir delas como se deve acontecer a 

atuação jurídica brasileira diante dos casos de violência doméstica e 

familiar após a criação de tal lei. Por meio de pesquisa exploratória 

e declaratória usando inquirição bibliográfica e analises estatísti-

cas, busca-se dissertar, primeiramente sobre o aspecto histórico da 
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emancipação feminina, e problematizar que mesmo com a possível 

mudança de realidade social para as mulheres, os casos de violência 

continuaram, no trabalho e no próprio âmbito familiar. Além disso, 

preleciona-se sobre os aspectos que permeiam tal violência, quais 

seus modos de ocorrência no cotidiano dos ambientes onde cor-

rem, e quais são as possíveis consequências psicológicas provocadas 

nas mulheres. Com os grandes índices de violência contra a mulher, 

e a negligência do Estado brasileiro, além da pressão internacional, 

surge a necessidade da criação da Lei Maria da Penha. Com sua 

implementação, ocorrem inúmeras mudanças que permeiam a 

aplicabilidade da pena, agilidade dos processos, criação de juizados 

especiais, atendimento multidisciplinar as vítimas entre tantas ou-

tras. Nesse sentido pronuncia-se sobre uma nova atuação jurídica 

brasileira frente esses casos de violência doméstica e familiar, visan-

do essencialmente a garantia de dignidade as mulheres brasileiras.

Palavras-chave: Atuação, Doméstica, Jurídica, Mulher, Violência

Introdução

A mulher sempre esteve presente na história humana, afinal ela 

é um ser humano como o homem, porém não foram em todos os 

períodos da história que essa ilustre personagem, se não a princi-

pal estrela da peça chamada mundo, foi vista com igualdade. Em 

vários períodos históricos a mulher é tratada como um elemento 

inferior e incapaz de deliberar até sobre a própria vida, na Grécia 

antiga a mulher era vista como incapaz e por isso nem cidadã era 

considerada, em Roma ela era uma mera gestante de vidas durante 

nove meses, no século XX, era a responsável por cuidar dos filhos, 
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da casa e do marido; sempre fora das questões políticas, econômicas 

e impossibilitada de falar qualquer palavra que não fosse a respeito 

dos afazeres doméstico.

Por isso, essas mulheres foram destinadas a nunca aparecerem na 

história, pois a história durante muito tempo foi contada apenas por 

homens, homens estes que não foram capazes de enxergar a potência 

e o lugar feminino na sociedade, lugar este que não deve ser visto 

como superior, mas sim como detentor do direito de igualdade.

Dessa maneira, os movimentos para emancipação feminina 

começaram e a conquista da mulher evoluiu em vários aspectos 

em busca da igualdade. As mordaças foram tiradas, a mulher pas-

sou a deliberar sobre seu corpo, passou a discorrer sobre política, 

a trabalhar e sustentar uma casa como homens, a falar e poder 

jogar futebol, a dirigir automóveis e principalmente serem vistas 

como iguais dentro desse processo de mudança social. No entan-

to, infelizmente, mesmo com essas conquistas, a realidade não é a 

mesma para todas e esse é o grande problema e foco principal dessa 

pesquisa, pois mesmo conquistando espaço dentro da sociedade, 

a mulher é vista de modo inferior, frágil e incapaz muitas vezes 

por próprios entes familiares e seus companheiros e por isso, ainda 

hoje, ocorrem tantos casos de violência doméstica e familiar, casos 

estes que podem trazer inúmeras consequências psicológicas as ví-

timas. Daí a necessidade da criação da lei Maria da Penha e como a 

atuação jurídica brasileira passou a agir após sua criação diante dos 

casos de violência doméstica e familiar.



166

A Emancipação Da Mulher – Do Mundo 
Para O Brasil

A luta pelos direitos da mulher é algo muito recente compa-

rado a atual repercussão do movimento feminista. Tal luta começa 

em meio a Primeira Guerra Mundial. Muitas mulheres, de classe 

média e alta, tiveram que ocupar os cargos dos homens que par-

tem para as trincheiras e provam, pela primeira vez, o gosto da 

liberdade. Neste período de conflito, eram elas as responsáveis pela 

manutenção industrial, principalmente na indústria armamentista; 

eram vistas o tempo todo em quase todos os setores fabris, movi-

mentando a economia e mantendo a sociedade, desde trabalhos 

braçalmente pesados até à gestão e direção de empresas. Mostraram 

e comprovaram que são mais que capazes de exercer todos os pa-

péis do homem, se não melhor.

Antes da Primeira Guerra, a mulher continuava limitada ao 

lar. Desde a Pré-História, são poucos os estudos que comprovam a 

participação da mulher nas atividades de grande relevância. Mes-

mo na Grécia Antiga e na História Romana, a mulher continuou 

menosprezada, muitas vezes nem mesmo cidadã era considerada, 

por outras apenas uma procriadora. Anos se passaram, e elas per-

maneceram restritas em serem cuidadoras do lar e mantenedoras 

da família, nada mais. Mesmo com a Era Moderna, as ideias pro-

gressistas envolviam apenas os homens. Dominadas pelo homem, as 

mulheres assim permaneceram.... Muitas foram as revolucionárias, 

libertas da dominação e conscientes das suas capacidades, mas a 

grande parte das mulheres na sociedade já legitimavam o homem 
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em poder dominá-las, uma vez que nem mesmo elas se achavam 

dignas de serem colocadas em posição equivalente ao homem.

A Primeira Guerra trouxe à tona a consciência social de que 

na verdade, no decorrer da História, a protagonista principal sem-

pre fora deixada de lado – talvez pelo medo do coadjuvante a achar 

talentosa demais. O fato é: as mulheres sabiam do que podiam e do 

que eram capazes; foram colocadas para exercer o trabalho mascu-

lino desacreditadas, como última opção, porém demonstraram sua 

força e sua maestria em manter a sociedade funcionando da melhor 

forma possível. Afinal, o que seria da Primeira Guerra Mundial sem 

as mulheres por trás? O que seria do mundo sem a figura feminina? 

Não entremos nesse assunto.

Entretanto, ocorreu que as mulheres foram obrigadas a limi-

tarem-se no lar novamente. Passada a Guerra, já não eram mais 

úteis nas indústrias, porém a liberdade florescera nos corações e 

elas estavam dispostas a lutarem pela independência econômica e 

emancipação do lar. O movimento feminista organizado, no século 

XIX, luta com o objetivo das mulheres e homens serem juridica-

mente iguais, nas questões de gestão de patrimônio, valorização 

do trabalho e direito à educação. No século XX, as mulheres, cada 

vez mais empoderadas, reivindicam seus direitos de participação 

política, principalmente, o direito ao voto.

As sufragistas inglesas obtiveram seu direito ao voto em 1918, 

mas apenas as mulheres com mais de trinta anos – apenas dez 

anos mais tarde, as mulheres de vinte e um anos teriam seu direito 

ao voto concedido.
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Os movimentos feministas eclodiram por todos os países da 

Europa, inclusive Portugal. Em 1909, fora fundado a Liga Republi-

cana das Mulheres Portuguesas, que lutava por igualdade de direitos, 

igualdade perante a lei e estabelecimento do divórcio, além disso, 

persistiam por um projeto de educação para o sexo feminino – mes-

mo com a onda dos movimentos, poucos foram os países dispostos 

a mudarem seus conceitos sobre a mulher, a sociedade lutava para 

ser conservadora e as mulheres lutavam pela sua liberdade. Com a 

República em Portugal, a Liga lutou pelo voto feminino.

A Associação de Propaganda Feminista, grupo oriundo da 

Liga, continuou nos embates, popularizando o papel da mulher. 

Utilizavam figuras femininas do cotidiano a fim de gerar empo-

deramento a todas; Carolina Michaelis de Vasconcelos (professora 

universitária e autora de vários livros) e Carolina Beatriz Ângelo 

(médica, a primeira cirurgiã e a primeira portuguesa a votar) são 

exemplos destas mulheres a frente de seu tempo.

A lenta emancipação feminina refletiu, também, na moda. A 

bainha das saias subiu até os joelhos, agora podiam ser justas. Os 

espartilhos foram substituídos pelos sutiãs e o cabelo curto (com 

ondulação permanente e penteado “à garçonne”) popularizou-se.

No geral, o movimento feminista possui três grandes fases. A 

primeira consiste em reivindicar os direitos democráticos (fim do sé-

culo XIX), a segunda é marcada pela liberação sexual (fim da década 

de 1960), e a terceira visa a luta de caráter sindical (fim dos anos 70).

No cenário brasileiro, a luta pelos direitos femininos é mais 

recente ainda. Conseguiram o direito ao voto vislumbrado pela 

Constituição Federal apenas em 1932 e em 1934 a primeira depu-
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tada, Carlota Pereira Queiróz, foi eleita. Apenas em 1980, as femi-

nistas consolidaram a luta contra a violência às mulheres. Em 1985 

é criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) 

com o objetivo de acabar com as discriminações e aumentar a 

participação política, econômica e cultural. Atualmente, as ações, 

campanhas e políticas públicas voltadas ao público feminino brasi-

leiro contam com a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres.

A Violência Doméstica

O movimento feminista fora capaz de garantir a mulher di-

versos direitos, um deles foi o espaço no mercado de trabalho. 

Este ambiente historicamente masculino não poupou o público 

feminino da violência e da retirada de direitos. Depois da jornada 

de trabalho, muitas vezes mais cansativa que o normal, pelo fato do 

tratamento inferior e abusos dos colegas, a mulher busca refúgio 

em seu lar. Lar este que é historicamente ambiente feminino, no 

qual ela era aprisionada e responsável por mantê-lo impecável para 

os filhos e seu marido.

O descanso, tão almejado e merecido, é passível de interfe-

rências: antes fosse pelos animais de estimação que fizeram suas 

necessidades no meio da sala, ou a criança de colo chorando por 

alimento, até mesmo os filhos chegando da escola fazendo algazar-

ra, mas é a figura masculina quem a incomoda.

Violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer 

ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimo-

nial, conforme definido no artigo 5° da Lei Maria da Penha, a Lei 
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nº 11.340/2006. Sabe-se que, mesmo nos dias atuais, a vítima de 

tal violência é culpada pelo que lhe aconteceu. Mas qual o porquê 

desta violência só ser amparada em 2006 pela lei? As explicações 

são diversas, porém a que mais satisfaz é que a “sacralidade familiar” 

levanta um muro de silêncio ao redor dos fatos familiares. Os pró-

prios ditados populares nos remetem a isso: “em briga de marido e 

mulher, ninguém mete a colher”.

Como já falado antes, o ambiente doméstico era tido como 

feminino, mas a grande verdade é que ele nunca pertenceu a mu-

lher, da mesma forma que a prisão nunca pertenceu ao presidiário. 

É dentro da casa que o homem estabelecia a dominação, mostrava 

por meio de atos e palavras quem é que manda, sendo o principal 

objetivo, não eliminar a figura feminina, mas mantê-la sob total 

controle masculino, deste modo, o lar era, e é, o principal palco da 

violência contra a mulher para exercer essa dominação total. No 

Brasil, 70% dos crimes contra a mulher acontecem no ambiente 

doméstico e são praticados, na sua maioria, pelos parceiros íntimos, 

segundo o Ministério da Saúde. Já é mais que comprovado que o 

tal ditado é pura falácia, e mais do que nunca as mulheres neces-

sitam de amparo jurídico para que não sejam dizimadas, já que, 

como mostra o Mapa da Violência 2015, dos 4.762 assassinatos de 

mulheres registrados em 2013 no Brasil, 50,3% foram cometidos 

por familiares, sendo que em 33,2% destes casos, o crime foi prati-

cado pelo parceiro ou ex.

A lei de n° 11.340 define cinco formas de violência domésti-

ca: violência psicológica, violência física, violência sexual, violên-

cia patrimonial e violência moral. A violência psicológica, a qual 
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focaremos, é o começo de todas as outras e cujas consequências 

podem ser para toda vida. É conceituada como o ato de xingar, 

humilhar, ameaçar, intimidar e amedrontar; criticar continuamente, 

desvalorizar os atos e desconsiderar a opinião ou decisão da mu-

lher; debochar publicamente, diminuir a autoestima; tentar fazer a 

mulher ficar confusa ou achar que está louca; controlar tudo o que 

ela faz, quando sai, com quem sai e aonde vai; usar os filhos para 

fazer chantagem, entre outros exemplos. Em suma, violência psi-

cológica é “[...] qualquer conduta que lhe cause danos emocionais 

e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o 

pleno desenvolvimento [..]” (Brasil, 2006).

A violência psicológica pode ser considerada como a mais 

cruel, pois muitas pessoas não possuem o conhecimento das ex-

pressões dela – resultado da ideologia romântica, sacra que a socie-

dade possui sobre a família. A violência psicológica inicia-se silen-

ciosamente, com palavras perversas ditas em determinadas ocasiões, 

passa facilmente desapercebida e vai se intensificando a medida que 

a intimidade do casal aumenta. O homem, no decorrer do rela-

cionamento, não aceita mais ceder, quer sempre que suas vontades 

sejam satisfeitas, já que fora criado para ser um marido autoritário 

e inflexível. Com o passar dos anos, a violência vai se consumando 

cada vez mais e o interesse sexual se perde, mas então o que os 

mantêm juntos? A mulher, mesmo que tenha condições financeiras 

para um divórcio, ou pelo menos sair de casa até recorrer à justiça, 

não consegue se libertar dos grilhões do abuso psicológico e o 

homem, provavelmente que já possui amantes, embasa sua diversão 

em agredi-la e exercer sua dominação voraz.
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A rotina da mulher que sofre abuso psicológico é de constante 

medo, onde ela nunca sabe qual será o próximo passo do com-

panheiro, se ele ao chegar à casa trará flores ou se irá, mais uma 

vez, afirmar sua condição de subordinada e “estúpida” – ainda que 

satisfaça todos os seus desejos, ele nunca estará satisfeito e sempre 

encontrará uma maneira de atacá-la quando chegar do trabalho. 

(MILLER, 1999, p. 53).

Chega a um determinado ponto em que a mulher violentada 

já fica indiferente diante ao abuso, perdeu sua vontade de lutar 

e passa a aceitar sem reclamar a verdade. O homem, que agora 

estabeleceu seu prazer em atacar a psique da sua esposa, ao notar 

que suas palavras se tornaram ineficazes, busca outros artifícios. Os 

prediletos são os filhos, os animais de estimação e os objetos da 

mulher. Outros artifícios mais cruéis são o cativeiro, o isolamento e 

a propaganda enganosa sobre a vítima.

Para que a violência possa perdurar é preciso isolar progres-

sivamente a mulher de sua família, de seus amigos, impedi-la de 

trabalhar, de ter uma vida social. Isolando sua mulher, o homem 

faz com que sua vida fique voltada unicamente para si. Ele precisa 

que ela se ocupe dele, que só pense nele. Age de modo a que ela 

não seja demasiadamente independente, para que não escape a seu 

controle. As mulheres dizem muitas vezes que se sentem prisionei-

ras. (HIRIGOYEN, 2006, p. 31-32).

A propaganda, feito pelo marido, é no intuito de rebaixar a mu-

lher, ao ponto dela mesma se julgar culpada pelos atos violentos que 

sofre. Como estas são, muitas vezes as únicas palavras que ouve do 

marido, acredita nelas e internaliza o real sentido. É comum, depois 
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de acreditar em tais palavras, que ela olhe no espelho e comece ape-

nas a ressaltar seus defeitos, suas falhas, seus problemas; a mulher se 

vislumbra como a culpada de tudo e vê que o jeito que o marido 

a trata é mérito seu. Em outras vezes, talvez até mais recorrente, o 

marido faz questão de evidenciar os defeitos e dizer que está fazendo 

um favor para ela, uma vez que nenhum outro homem a aguentaria 

nem gostaria de ficar com ela. A vítima, então, fica aprisionada em 

meio a estas palavras que a condicionam a se achar cada vez pior, 

dessa forma, ela procura então satisfazer todos os desejos do parceiro, 

para que ele não a deixe, afinal, ela crê que ninguém ficaria com ela. 

Amor próprio e auto estima já não existem mais.

A grande realidade é que o parceiro se empenha em realizar 

uma “lavagem cerebral”, mesma tática manipuladora utilizada em 

prisioneiros de guerra. Primeiro o homem a isola do mundo exte-

rior, assim ele a fragiliza psicologicamente; o segundo passo é con-

vencê-la de que não tem vontade própria, logo, se vê culpada por 

tudo e seu companheiro como vítima de suas falhas e seus defeitos 

gritantes. Essa realidade é exposta pelos Dados do Banco Mundial 

e do Banco Interamericano de Desenvolvimento que apontam que 

uma em cada cinco faltas ao trabalho no mundo é motivada por 

agressões ocorridas no espaço doméstico. Essas instituições calcu-

lam ainda que as mulheres em idade reprodutiva perdem até 16% 

dos anos de vida saudável como resultado dessa violência.

Mesmo que pessoas postadas fora do relacionamento abusivo 

tentem convencê-la de que o companheiro a estar violentando, 

ela insiste em afirmar que a culpa é sua por não saber cozinhar di-

reito, não realizar as fantasias dele, não ser inteligente para acom-
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panhá-lo numa conversa, etc. Quando se chega a este estágio, 

o companheiro já conseguiu completar o processo de lavagem 

cerebral. (HIRIGOYEN, 2006).

A vítima, como consequência de tal violência, está passível a 

desenvolver transtornos mentais. Transtorno de ansiedade (carac-

terizado como uma série de sintomas que mudam de pessoa pra 

pessoa desenvolvido em meio a situações de estresse e incerteza), 

ataques de pânico (súbito início de medo ou terror intenso, pode 

até mesmo vir associado com sentimentos de morte iminente), 

transtornos fóbicos (sentimento de medo irracional quando se 

deparam com um objeto, animal ou situação que estimula fobia), 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático (acarreta sintomas como 

pesadelos excessivos, irritabilidade, cansaço emocional, isolamen-

to), transtorno depressivo (afeta a maneira como a pessoa se sente, 

pensa e age, podendo causar tanto sintomas físicos como psicoló-

gicos) e transtorno psicótico (delírios e alucinações desenvolvidos 

por condicionamento, trauma sofrido, entre outros).

A Lei Maria Da Penha, Suas Inovações, E A 
Nova Atuação Jurídica Brasileira

Decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 7 de agosto de 2006, 

a lei entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006. Desde a 

sua publicação, a lei é considerada pela Organização das Nações 

Unidas como uma das três melhores legislações do mundo no 

enfrentamento à violência contra as mulheres. Além disso, segundo 
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dados de 2015 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

a lei Maria da Penha contribuiu para uma diminuição de cerca de 

10% na taxa de homicídios contra mulheres praticados dentro das 

residências das vítimas.

A norma, possui natureza Multidisciplinar pois, não é uma lei 

penal e trabalha em torno de vários ramos do direito. Trata, especial-

mente da violência doméstica e familiar contra a mulher que alterou 

o código penal e está disposto no Artigo 129, parágrafo 9°, obtém 

como seu objeto jurídico: mulher em situação de vulnerabilidade.

O nome, Maria da Penha surgiu em homenagem a história de 

uma mulher com este nome que em 1983 foi vítima de tentativa 

de homicídio provocada por seu esposo. Apesar de ter escapado da 

morte, ele a deixou paraplégica. Quando, finalmente, voltou para 

casa, sofreu nova tentativa de assassinato, pois o marido tentou ele-

trocutá-la. Após enorme sofrimento psicológico e físico, após anos 

obteve coragem para denunciar seu agressor, contudo, se deparou 

com uma situação que muitas mulheres enfrentavam neste caso: 

incredulidade por parte da Justiça brasileira.

No decorrer do processo a defesa do agressor sempre alegava 

irregularidades no processo e o suspeito aguardava o julgamento 

em liberdade. Diante da inercia brasileira, Maria da Penha resolve 

acionar o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o 

Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos 

da Mulher (CLADEM).Estes organismos encaminham seu caso 

para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Orga-

nização dos Estados Americanos (OEA), em 1998. O caso 

de Maria da Penha só foi solucionado em 2002 quando o Estado 

https://www.todamateria.com.br/oea-organizacao-dos-estados-americanos/
https://www.todamateria.com.br/oea-organizacao-dos-estados-americanos/
https://www.todamateria.com.br/oea-organizacao-dos-estados-americanos/
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brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela Corte In-

teramericana de Direitos Humanos. Desta maneira, o Brasil teve 

que se comprometer em reformular suas leis e políticas em relação 

à violência doméstica.

Anos depois de ter entrado em vigor, a lei Maria da Penha 

pode ser considerada um sucesso. Apenas 2% dos brasileiros nunca 

ouviram falar desta lei e houve um aumento de 86% de denúncias 

de violência familiar e doméstica após sua criação.

A lei em seu Art. 1° enumera suas finalidades:

“Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do 
§ 8°do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra 
a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros 
tratados internacionais ratificados pela República Federa-
tiva do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Vio-
lência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece 
medidas de assistência e proteção às mulheres em situação 
de violência doméstica e familiar.”

A LMP deve ser interpretada sempre de modo mais favorável 

a proteger a mulher:

Art 4º “ Na interpretação desta Lei, serão considerados os 
fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as con-
dições peculiares das mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar.”

A lei serve para todas as pessoas que se identificam com o sexo 

feminino, heterossexuais e homossexuais.
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Art. 2°“Toda mulher, independentemente de classe, raça, 
etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, 
idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades 
e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e 
social.”

Seu conceito de violência doméstica está consignado como vio-

lência baseada no Gênero (baseada na vulnerabilidade e discrimina-

ção da mulher). Seu Objeto Jurídico: Mulher vulnerável e hipossufi-

ciente. Constado no Art. 5º no qual para os efeitos da Lei, configura 

violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 

físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, e no seu 

art. 7° ela vai especificar cada conceituação dessas modalidades.

Com isso, percebe-se que a lei tipifica e define a violência do-

méstica e familiar contra a mulher. Estabelece as formas de violência 

doméstica ou familiar contra a mulher: física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral. Determina que a violência doméstica contra a 

mulher independe de sua classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 

cultura, nível educacional, idade e religião, o que já configura mudan-

ças em vez que passa a viger sobre processos com pauta na violência 

doméstica o princípio da especialidade. Causando imediatamente 

uma obrigatoriedade de mudança na atuação jurídica brasileira.

Contudo além dessas inovações a LMP contempla ainda, a 

assistência obrigatória da mulher em situação de violência doméstica 

e familiar, regulando em seu art 8°que deve existir a integração 

operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 
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Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência 

social, saúde, educação, trabalho e habitação, ou seja, atualmente a 

atuação jurídica deve ser completa e conjunta. Também deve haver: 

a implementação de atendimento policial especializado para as 

mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher; 

a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção 

da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao 

público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos 

instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres; a 

promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da 

violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público 

escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos 

de proteção aos direitos humanos das mulheres; a promoção de 

programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito 

respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero 

e de raça ou etnia; a promoção de programas educacionais que 

disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa 

humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia.

Em seu artigo 9° ainda sobre a ação conjunta dos órgãos 

a lei disciplina: A assistência à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme 

os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assis-

tência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de 

Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de 

proteção, e emergencialmente quando for o caso (...). O juiz as-

segurará a mulher, inclusão no cadastro de programas assistenciais; 

prioridade na remoção quando servidora pública manutenção do 
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vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de 

trabalho, por até seis meses.

Ademais a atuação jurídica brasileira, deve ocorrer de maneira 

célere para garantir maior proteção as mulheres e seus filhos com 

isso, a criação dos juizados especiais é imprescindível, e vem disci-

plinada em seu Art. 14.

“ Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cí-
vel e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito 
Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o 
julgamento e a execução das causas decorrentes da prática 
de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em 

horário noturno, conforme dispuserem as normas de organiza-

ção judiciária.”

Por conseguinte, altera o Código de Processo Penal para pos-

sibilitar ao juiz a decretação da prisão preventiva quando houver 

riscos à integridade física ou psicológica da mulher. Altera a Lei de 

Execuções Penais para permitir o juiz que determine o compare-

cimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e ree-

ducação. Retira dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/95) 

a competência para julgar os crimes de violência doméstica contra 

a mulher, impedindo qualquer tipo de conciliação, a aplicação da 

composição civil dos danos, transação penal e suspensão condicio-

nal do processo nos casos de violência doméstica e familiar contra 

a mulher (até mesmo quando consubstancia contravenção penal). 

E por fim, Prisão do suspeito de agressão; a violência doméstica 

passar a ser um agravante para aumentar a pena; Não é possível 
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mais substituir a pena por doação de cesta básica ou multas; Ordem 

de afastamento do agressor à vítima e seus parentes; assistência eco-

nômica no caso da vítima ser dependente do agressor.

Conclusões

Diante de toda a problematização exposta nesse artigo, conclui-

-se que mesmo com a conquista dos direitos de igualdade da mulher 

durante a história, infelizmente, ainda existem atitudes retrógadas, 

pensamentos antiquados que burlam esses direitos, se materializando 

por meio de vários tipos de violência, como a doméstica e familiar.

Com isso, revela-se que a violência doméstica e familiar é uma 

problemática gravíssima que diminui a qualidade de vida das mu-

lheres e acabam tirando a vida de muitas, que ocorreu no Brasil por 

muitos anos sem legislação específica, na qual muitos casos se quer 

chegaram ao conhecimento do poder público ou foram solucio-

nados mas que após pressão internacional, o Estado Brasileiro foi 

obrigado a sair da Inercia que permanecia para tomar uma atitude 

concreta, e então sobreveio a criação da lei Maria da Penha.

Com ela, grandes inovações foram implantadas no sistema judi-

ciário brasileiro. A lei, alterou o código penal, a prisão do suspeito de 

agressão, a violência doméstica passar a ser um agravante para aumen-

tar a pena, não é possível mais substituir a pena por doação de cesta 

básica ou multas, ordem de afastamento do agressor à vítima e seus 

parentes, assistência econômica no caso da vítima ser dependente do 

agressor, criação de Juizados Especializados de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, com competência civil e criminal.



181

Dessa maneira, a atuação jurídica brasileira mudou sistematica-

mente se tornado mais rígida diante do agente, autor da violência, 

célere na resolução dos casos e consideravelmente mais assistencial 

as vítimas de violência doméstica por meio de uma atuação con-

junta, de assistência judiciaria, social e psicológica. Viabilizando um 

maior amparo para a mulher, pelos meios legais e socais para que 

esta consiga se desvincular por completo da violência.
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Resumo

Os últimos quatro anos há um debate na sociedade civil da 

função social das Universidades em especial as públicas, o debate 

consiste na vinculação do debate político. Setores organizados da 

sociedade civil acusada estas instituições de ser centro formador das 

esquerdas e que estaria aparelhada pelo comunismo. Essas organi-

zações da sociedade civil burguesa tem em seu escopo de atuação a 

alcunha de escola sem partido. Além de uma reação do pensamento 

decadente da ideologia burguesa sob a crise estrutural, o que está 

embutido uma contra revolução preventiva em escala mundial, que 

qualquer aplicação de políticas progressistas para as classes traba-
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lhadoras, qualquer ampliação do Estado no sentido de ampliação 

de direitos sociais se torna como ameaça comunista. Além desse 

elemento político há um elemento perceptível da ciência, como 

fosse algo neutro e isento de ideologia. Essa concepção espraia para 

outras instancias da produção do conhecimento como a educação 

no lato senso. Para contrapor esse pensamento decadente será pre-

ciso determinar historicamente a função social da Universidade 

no capitalismo dos monopólios e financeirizado. O esboço que 

iremos apresentar temos que determinar historicamente o seu 

surgimento no Brasil, onde as elites locais como forma de inter-

nalizar a formação de seus quadros qualificados necessários para 

expansão do capitalismo dependente no final do século XIX e 

inicio do século XX. A Universidade em nossa concepção não é 

um elemento neutro acima do bem e do mau, sua função deve ser 

pensada a partir da necessidade da reprodução social a qual temos 

como o elemento a produção e reprodução das relações sociais. A 

partir da ontologia do Ser Social partiremos da categoria trabalho, 

a categoria trabalho categoria chave para compreender o ser social. 

O trabalho tem a categoria da teleologia é o ato que nos seres 

humanos de prever o processo de trabalho antes de executa-los, o 

seres buscam a construção das ferramentas antes de objetiva-los, há 

outro processo teleológico que os seres sociais onde os seres huma-

nos buscam a organização dos processos de trabalho convencendo 

os seres humanos qual a melhor forma de organização do trabalho 

para produzir em determinada sociedade. A divisão social do traba-

lho apartou dos produtores diretos o processo de elaboração destes 

atos teleológicos criando a divisão do trabalho em quem produz 
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e quem elabora e organiza a produção. Ao desenvolver as forças 

produtivas e o processo tecnológico as Universidades cumprem 

uma função vital para reprodução social buscando a teleologia de 

produzir os meios de produção, novas ferramentas e organização 

dos processos de produção. Ao passo que a teleologia de segunda-

ria são as funções da superestrutura, educação, jurídico, filosóficos 

etc., que larga medida são formados nas Universidades, que por sua 

vez reproduz a sociedade capitalista. A nossa problematização é de 

estimular que a Universidade produza o conhecimento para for-

talecimento da classe em si dos trabalhadores como uma estratégia 

da Universidade Popular.

Palavras-Chave: Escola Sem Partido; Emancipação Humana; 

Trabalho; Teleologia; Universidade Popular;.

Appointments Of Principles Of The 
University Save: A Look About The 
Ontology Of Social Being

The last four years ago a debate within civil society of the so-

cial function of public universities in particular, the debate consists 

in linking the political debate. Organized sectors of civil society 

accused these institutions to be trainer center of lights and that 

would be equipped by communism. These bourgeois civil society 

organizations has in its scope of action the nickname of school 

without party. In addition to a reaction of the decadent thinking 

of bourgeois ideology in the structural crisis, which is built a pre-
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ventive counter-revolution on a world scale, that any application 

of progressive policies for the working classes, any extension of 

the State in the direction of expansion of social rights becomes 

as communist threat. In addition to this political element there 

is a noticeable element of science, as it were something neutral 

and free of ideology. This concept spread to other instances of the 

production of knowledge and education in the broadest sense. To 

counter this decadent thinking you will need to determine histo-

rically the social role of the University in capitalism of monopolies 

and financeirizado. The outline that we will present we determine 

historically your appearance in Brazil, where the local elites as a 

way of internalising the formation of qualified staff needed for 

expansion of capitalism dependent on the end of the 19th century 

and beginning of the 20th century. The University in our con-

ception is not a neutral element above the good and the bad, its 

function must be conceived from the need of social reproduction 

which we as the element to the production and reproduction of 

social relations. From the ontology of Social being we will depart 

from the working class, the working class category key for unders-

tanding the social being. The work is the category of teleology is 

the act that we humans to predict the work process before per-

forming them, human beings seek the construction of objective 

tools before them, there is another process that the teleological 

social beings where human beings seek the organization of work 

processes by convincing humans which is the best form of organi-

zation of work to produce in a given society. The social division of 

labor departed from the direct producers in the process of drafting 
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these teleological acts creating the division of labor in those who 

produce and who prepares and organises the production. To deve-

lop the productive forces and the technological process universities 

play a vital role for social reproduction seeking the teleology of 

producing the means of production, new tools and organization 

of production processes. The social division of labor departed from 

the direct producers in the process of drafting these teleological 

acts creating the division of labor in those who produce and who 

prepares and organises the production. To develop the productive 

forces and the technological process universities play a vital role for 

social reproduction seeking the teleology of producing the means 

of production, new tools and organization of production processes.

Key words: School Without Party; Human emancipation; 

Work; Teleology; Popular University.

I - Introdução

A partir da eleição do governo Bolsonaro, intensificou um 

processo de criminalização das Universidades Públicas e do pen-

samento crítico peculiar a esse espaço. Claro que compreendemos 

que há um salto qualitativo, processos de criminalização do pen-

samento crítico, seja ele marxista ou pós-moderno de contestação 

que busca debater a luta indenitária. A oposição é realizada através 

do movimento criado em torno da escola sem partido. Segundo 

esse movimento tem as seguintes proposições:

Programa Escola sem Partido é um conjunto de medidas 
previsto num anteprojeto de lei elaborado pelo Movimen-
to Escola sem Partido, que tem por objetivo inibir a práti-
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ca da doutrinação política e ideológica em sala de aula e a 
usurpação do direito dos pais dos alunos sobre a educação 
moral dos seus filhos. [...] O professor que se aproveita de 
suas funções e da presença obrigatória dos alunos em sala 
de aula para promover suas próprias concepções e prefe-
rências ideológicas, políticas e partidárias viola o princípio 
constitucional da neutralidade política, ideológica e reli-
giosa do Estado; a liberdade de consciência e de crença do 
estudante; e o pluralismo de ideias1.

Essa suposta neutralidade que impacta tem colocado que a Edu-

cação, em especial as Universidades Públicas são espaço privilegiado 

da doutrinação e que deveria estar a favor da “ideologia Comunista”. 

Ademais o ant-intelecutalismo que é típico de movimentos autoritá-

rios, protofascistas, densa o elemento de crítica ao espaço acadêmico.

A essas ideias vamos contrapor antitetivamente com a proposta 

de universidade popular, ao reconhecer que a universidade é um 

lugar plural e que em larga medida, mais ou menos proporção ela 

demonstra a correlações de força da sociedade civil.

O debate do papel da Universidade, não pode ser descolada da 

reprodução das relações sociais, portanto, em nossa compreensão ire-

mos concatenar o debate da Universidade com o mundo do trabalho 

e as relações de produção. Pretendemos especificar o que o trabalho, 

as teleologias de primeira e segunda ordem. Logo após buscaremos 

demarcar o papel da universidade nessas mediações e o porque a 

importância da luta por hegemonia das classes trabalhadoras.

1 Disponível em https://www.programaescolasempartido.org/faq acessado dia 13 de maio de 
2019 as 14:00

https://www.programaescolasempartido.org/faq
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II - O Trabalho como forma originária

Para compreender a humanidade em termos ontológicos, a 

chave heurística é o trabalho. Ao fazer essa afirmação estamos lon-

ge de compreender que essa categoria seja a única chave heurística 

para desvelar o ser humano, pois o próprio Lukács reconhecia que:

“é claro que não se deve esquecer que cada grau do ser, 
no seu conjunto e nos seus detalhes, constitui um com-
plexo, isto é, que também suas categorias mais centrais e 
determinantes só podem ser concebidas no interior e a 
partir da estrutura global do nível que se trata” (LUKÁ-
CS, 2001: 01).

A partir da categoria da totalidade, que é composta de com-

plexos de complexos, o trabalho é um complexo que liga a outros 

complexos, como a linguagem, a cooperação entre os seres sociais, 

ou seja, o trabalho é um complexo constituído de outros com-

plexos, como teleologia e causalidade. Ao referenciar a categoria 

do trabalho temos em mente que o trabalho como uma atividade 

exclusivamente do ser humano2 consciente, como objetivação,3 

como uma relação de unidade entre o ser social e a natureza.

A busca por uma compreensão ontologia do ser Humano tem 

na categoria trabalho seu eixo central e fruto das objetivações dos 

seres humanos e não um presente de Prometeu aos homens, ou o 

trabalho no sentido do bíblico em gênesis como castigo. Trata-se de 

uma categoria ontológica que possibilitou a formação do ser social.

2 Voltaremos a este tema no decorrer da nossa análise.

3 Explanaremos com o devido cuidado essa categoria imanente ao ser social.
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Ao buscar quando e como surge o Ser Humano tendo o tra-

balho como categoria fundante é difícil precisar o tempo histórico 

correto, partindo das categorias de Lukács, a categoria trabalho 

é um salto qualitativo do puramente ser biológico (animal), para 

outro tipo de ser — o ser social. Ainda se referenciando nas catego-

rias Lukacsianas uma ressalva deve ser levada em consideração, o 

surgimento do ser social não suprime sua base material, deve levar 

em consideração base biológica, assim como nenhum ser biológico 

pode suprimir sua base inorgânica como os ácidos que compõe o 

corpo humano.

Neste sentido há um salto qualitativo, não uma evolução quan-

titativa um acumulo de características que existia no ser biológico, 

puramente animal, com o aparecimento do trabalho há partir de 

então surge um novo ser, dotado de novos complexos puramente 

sociais, os quais antes não existiam. Dentre eles, destacam-se: socia-

bilidade, linguagem, moral, divisão do trabalho etc. O pressuposto 

que corroboramos é que essa categoria ontológica4 do ser social e 

toda análise cuidadosa do Ser Humano deve partir desse complexo. 

Nas palavras de Lukács (2001: 06).

Somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um 
claro caráter intermediário: ele é, essencialmente, uma in-
terrelação entre homem (sociedade) e natureza, tanto inor-
gânica [utensílio, matéria-prima, objeto do trabalho, etc.] 
como orgânica, interrelação que pode até estar situada em 

4 O trabalho é uma categoria imanente ao ser social, mas com isso não estamos dizendo que há 
uma ontologia do trabalho — o que é um equívoco categorial.
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pontos determinados da série a que nos referimos, mas antes 
de mais nada assinala a passagem, no homem que trabalha, 
do ser meramente biológico ao ser social.

A partir desse ponto pode-se afirmar que um novo ser surge 

através da categoria trabalho e que é qualitativamente novo, sendo 

que todas as características imanentes do ser social podem surgir do 

trabalho. A determinar ontologicamente esse passo para constitui-

ção do Ser Social desmistificamos alguns conceitos que são pontos 

de polêmica. Primeiro, o trabalho por ser a protoforma, originária 

ou genética, do processo da criação de um novo ser, não quer 

dizer que seja o único determinante da vida social, visto que outros 

complexos que surgem a partir do complexo do trabalho ganham 

certa autonomia, ou uma autonomia relativa, e se tornam vitais 

para reprodução do ser social. A título de exemplo, ao supor que 

por alguma anomalia seria suprimida a linguagem no atual estágio 

das forças produtivas cessaria o intercâmbio das forças produtivas e 

tal retrocesso colocaria a humanidade em ponto de extinção. Em 

segundo lugar, operando com o sinal inverso, complexos como a 

linguagem têm potencialidade de ser o complexo fundante, como 

acreditava Habermas que a linguagem era a forma que o homem 

deixara de ser o macaco para tornar-se o homo Sapiens Sapiens 

(ANTUNES, apud Remijo 2015).

O trabalho também é uma categoria que na sua constituição 

também há outras categorias, para exemplificar se compararmos 

com as células, menor componente vivo dos seres animais, as cé-

lulas tem partes que a compõe como o ribossomos, mitocôndrias, 

núclo etc. O trabalho tem seus elementos próprios como podemos 

observar segundo Marx (2008: 211-212):
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Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam 
o homem e a natureza, processo em que o ser humano, 
com sua própria ação, impulsiona regula e controla seu 
intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a 
natureza como uma de suas forças. Põe em movimento e as 
forças naturais de seu corpo — braços e pernas, cabeça e 
mãos —, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, 
imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando assim 
sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tem-
po modifica sua própria natureza. Desenvolve as potencia-
lidades nela adormecidas e submete ao seu domínio o jogo 
das forças naturais. [...] Pressupomos o trabalho sob forma 
exclusivamente humana. Uma aranha executa operações 
semelhantes às do tecelão5, e a abelha supera mais de um 
arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o 
pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente 
sua construção antes de transformá-la em realidade. No 
fim do processo do trabalho aparece um resultado que já 
existia antes idealmente na imaginação do trabalhador. Ele 
não transforma apenas o material sobre o qual opera; ele 
imprime ao material o projeto que tinha conscientemente 
em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo 
de opera e ao qual tem de subordinar sua vontade. E essa 
subordinação não é um ato fortuito dos órgãos que traba-
lham, é mister a vontade adequada que se manifesta através 
da atenção durante todo o curso do trabalho. (MARX, 
2008: 211-212).

A que Marx (2008) nos ensina que o trabalho é um elemento 

fundante do Ser Humano e se torna um modelo da práxis social. 

Por isso é importante determinar que o trabalho possui sua estru-

5 Poderia adensar as listas que Marx apontou acima, animais como o João de Barro faz casa mas 
não é pedreiro, a aranha tece sua teia mas não é uma tecelã, e não teceu uma rede colorida; o castor 
constrói uma barragem, entretanto não faz hidroelétrica e tampouco e torna-se dono da Odebrecht.
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tura interna a teleologia ganha contornos centrais para a reprodu-

ção em sociedade. A teleologia é o movimento no trabalho em que 

o homem projeta na mente antes de colocar no mundo. Portanto, 

a teleologia segundo Lukács (2001): “Por, nesse caso não significa 

simplesmente tomar consciência como ocorre em outras catego-

rias – especialmente com a causalidade – ao contrário, aqui, com o 

ato de Pôr, a consciência dá início a um processo, real, exatamente 

ao processo teleológico”.

Segundo Remijo (2015) importante demarcar uma questão 

de grande relevo: a teleologia para Marx é expressa necessaria-

mente no trabalho. Assim, a formulação marxiana é radicalmente 

inovadora divergindo das formulações de Aristóteles e Hegel, de 

maneiras diversificadas esses grandes filósofos percebeu o caráter 

da teleologia como categoria que se expressa no ser social, con-

tudo ambos imprimiram a teleologia um caráter universal trans-

cendendo para a natureza. A teleologia tem as “suas fases”, têm-se 

dois polos principais: o pensar (noesis) e o produzir (poesis) não são 

unidades em contradição, mas em uma determinação recíproca. 

Argutamente, Lukács redescobrindo elementos da ontologia em 

N. Hartman identifica que é preciso uma mediação nesse processo 

entre o pensar e o produzir — a busca dos meios adequados para 

realizar determinado fim. O ato do trabalho prescinde da criação 

das ferramentas necessárias. Neste, a valorização (como julgamento) 

de dizer se a ferramenta é mais adequada a um fim pretendido ou 

não. Disto resultou o processo da escolha dos melhores meios de 

trabalho para determinado fim e surgiu a possibilidade da correção 

das causalidades postas (LUKÁCS, 2012).
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A busca dos meios para realizar um determinado trabalho é 

um processo que pertence exclusivamente ao Ser Humano,6 o ser 

social busca desenvolver a técnica do trabalho assim como os meios 

de produção, ferramentas e utensílios para o trabalho, com isso há 

uma tendência de diminuição das barreiras naturais. A partir desse 

complexo, chegamos aos meios de produzir que, segundo Hegel, 

torna-se muito mais precioso, ou mais importante, que o efeito 

realizado pelo trabalho, mas os meios de trabalho permanecem e 

podem ser reproduzidos novamente pelo homem. O relevo que 

ganha os meios de trabalhar, segundo Hegel (apud Lukács, 2001: 

19), tem essas peculiaridades:

Uma vez que a pesquisa da natureza, indispensável ao 
trabalho, está, antes de mais nada, concentrada na pre-
paração dos meios, são estes o principal instrumento de 
garantia social de que os resultados dos processos de tra-
balho permaneçam fixados, que haja uma continuidade 
na experiência de trabalho e especialmente que haja um 
desenvolvimento ulterior. É por isso que o conhecimento 
mais adequado que fundamenta os meios (utensílios, etc.) 
é, muitas vezes, para o ser social, mais importante do que a 
satisfação daquela necessidade (finalidade). Hegel já tinha 
compreendido muito bem este nexo. Com efeito, a este 
propósito ele escreve na sua Lógica: “O meio é pois o ter-
mo médio exterior do silogismo no qual consiste a reali-
zação do fim. Nisto se dá a conhecer a racionalidade como 
aquela que se conserva nesse outro exterior e precisamente 
por intermédio dessa exterioridade. Por isso o meio é algo 

6 Esta mediação de buscar os meios mais apropriados para realizar um trabalho é um processo 
típico do homem, embora reconheçamos que animais utilizem alguns instrumentos para realizar 
algum fim, por exemplo, o macaco utiliza alguma pedra, osso ou madeira, para abrir um coco ou caça, 
contudo, vale dizer que nenhum macaco produziu nenhum machado ou lança para caçar, nem o João 
de Barro construiu sua casa com colher de pedreiro ou martelo.
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de superior aos fins finitos da finalidade externa; — o arado 
é mais nobre do que as satisfações que ele permite e que 
constituem os fins. O instrumento se conserva, enquanto 
as satisfações imediatas passam e são esquecidas. Com os 
seus instrumentos, o homem domina a natureza exterior, 
ainda que lhe permaneça sujeito para os seus objetivos” 
(LUKÁCS, 1968: 848-849).

Ao se referenciar em partes em Hegel, o magistral filosofo 

Lukács determina historicamente a categoria força produtiva, que 

é imanente do processo de trabalho, a partir das categorias acima 

chegamos a uma categoria que pertence exclusivamente ao Ser Hu-

mano: a categoria liberdade. A abordagem teórica que assumimos de 

uma ontologia materialista, vamos debater as questões fundamen-

tais do trabalho em concatenado com a estratégica da universidade 

popular. Para compreender o lugar da Universidade na produção 

temos que determinar mais alguns elementos da categoria trabalho: 

1) a categoria força produtiva, à medida que o homem avança na 

sociabilidade, ou seja, no domínio mais consciente, ou racional, da 

natureza e universaliza essa capacidade de transformá-la em objetos 

úteis ao ser social, este se socializa neste processo e neste sentido 

podemos perceber a emersão cristalina da categoria liberdade colo-

cada sob seus pés; 2) Devido a complexidade do trabalho e se tornar 

cada vez mais social realizado em comunidade, por varias pessoas, 

o ser humano desenvolve a categoria linguagem como forma de 

mediação apropriada a categoria teleologia de segunda ordem. O 

que seria essa teleologia de segunda ordem? Os seres Humanos ao 

transformar a natureza em meios de produção e meios de subsis-

tência desenvolvem necessidades cada vez mais elaboradas, e uma 



195

cooperação no trabalho cada vez mais sofisticada, deste modo, o Ser 

Humano cria uma forma de organizar outros seres humanos para 

produzir coletivamente de uma determinada forma que o trabalho 

coletivo seja mais produtivo que o trabalho individual. A teleologia 

de segunda ordem é a forma social do trabalho para convencer que 

produzir de determinada maneira é mais produtiva.

Com o desenvolvimento das forças produtivas e a comple-

xificação das relações sociais e uma crescente divisão do traba-

lho, algumas formas de teleologia de secundária foram afastando 

paulatinamente dos produtores diretos. A criação de ciências das 

quais alguns especialistas ainda no período ainda da passagem da 

propriedade comum para a propriedade privada, como por exem-

plo o desenvolvimento da astrologia, fundamental para o desen-

volvimento da agricultura. A matemática também passa por essa 

especialização, com formas de afastamento da produção, mas essas 

ciências a parte desenvolvem uma enormidade de possibilidades de 

desenvolvimento das forças produtivas.

A institucionalização da ciência faz com que algumas formas 

de saber, como a física, química, biologia e outros estudos sistêmi-

cos são adaptados as formas produtivas de saber desenvolvimento 

das forças produtivas, como o caso das engenharias, medicinas etc., 

assim consolida um desenvolvimento das forças produtivas apartada 

da produção direta da sociedade. Segundo Iasi:

Assim também ocorre com as formas de convencimento 
social para a produção, paulatinamente o estudo da so-
ciedade foi deslocando e afastando do desenvolvimento 
das forças produtivas e suas contradições internas, após a 
criação da propriedade privada dos meios sociais de pro-
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dução. As ciências sociais (ou as humanidades) deslocam 
para o ambiente acadêmico o debate dos conflitos sociais. 
Como percebemos a Universidade é um elemento central 
no desenvolvimento do capitalismo, pois ela de um lado 
desenvolve as forças produtivas e de outro busca explicar as 
relações sociais, ou em larga medida, manipular as relações 
sociais para que o funcionamento do sistema seja mantido. 
Vamos debater um pouco como é o desenvolvimento da 
Universidade para expor a tese da universidade popular.

Os modelos universitários sempre guardam relação 
profunda com as formas societárias que lhes abrigam e 
refletem a luta entre interesses e perspectivas das classes 
em disputa em cada momento histórico. Foi assim na ex-
periência Inglesa nos séculos XVII e XVIII , quando se 
tentou inserir novos conteúdos, adequados aos interesses 
burgueses em formação, mantendo-se a velha forma da 
Universidade medieval baseada no conhecimento como 
revelação e domínio de poucos iluminados. No século 
XIX, principalmente na França de Napoleão, exige-se do 
conhecimento e da Universidade que forme os profissio-
nais do Estado, que desempenhe uma função prática e útil 
ao desenvolvimento do capitalismo, como se expressa na 
briga entre Napoleão e o Institut de France de Destutt de 
Tracy e seus ideólogos, fazendo com que a Universidade 
se fragmentasse em faculdades específicas formando pro-
fissões especializadas na lógica positivista.

Na Alemanha, em 1810, através das reformas de Hum-
boldt, a questão era outra. A Alemanha, ainda parte do 
Império Prussiano, não realizara nem sua revolução indus-
trial, nem a revolução política típicas da ordem burguesa 
e exigia do Estado o papel de indutor desta mudança, tal 
como ocorreria depois, entre 1870 e 1871, com Bismarck. 
Neste cenário a Universidade deveria fornecer as bases 
para o desenvolvimento de um pensamento próprio que 
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fundamentasse a pesquisa e servisse de cimento de uma 
unidade nacional e formação.

É, no entanto, no século XX e em nossa América Latina 
que um elemento da moderna concepção de Universidade 
emerge. Além de sede do conhecimento acumulado, da 
formação dos profissionais e lócus da pesquisa, a Universidade 
seria chamada a olhar para a sociedade real e suas demandas, 
dialogar com o conhecimento produzido fora dela e enfrentar 
as lutas sociais que exigiam que rompesse seu casulo. Um 
dos momentos decisivos deste processo se dá na Argentina 
em 1918, na esteira de acontecimentos como a Revolução 
Mexicana e a Revolução Russa. Protagonizada por uma 
revolta estudantil na cidade de Córdoba a Universidade foi 
sacudida pela exigência de democratização, eficácia e um 
papel mais atuante na sociedade.O movimento de Córdoba 
trazia algumas características próprias deste período que se 
abria e que se expressaria novamente com vigor nas revoltas 
estudantis francesas de 1968, ou seja, a ligação dos estudantes 
com as lutas sociais mais amplas e o movimento operário, 
assim como o papel de novas camadas médias em expansão.

A partir dessa breve exposição advogamos por uma Univer-

sidade Popular não pode ser a universidade que temos “demo-

cratizada”, com mais acesso dos trabalhadores e com trabalho de 

extensão. A Universidade que temos e o momento pelo qual passa 

é a expressão do limite da emancipação política. Ela tem ampliado 

o acesso, tem aumentado o número de instituições públicas, tem 

formado mais profissionais, feito mais pesquisas, desenvolvido tec-

nologia e ciência e, nos marcos do desmonte do Estado, tem feito 

isso com eficácia, isto é, com as parcas verbas do fundo público que, 

por insuficiente, tem que ser completado pelos mecanismos priva-

tistas (diretos ou indiretos) das Fundações, Instituições de Fomento 
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ou de financiamento direto das empresas privadas e algumas ditas 

públicas (IASI 2012).

A universidade a serviço da “sociedade”, isto é, do mercado, 

a universidade como meio individual de mobilidade social, for-

mando a força de trabalho através de cursos cada vez mais técnicos 

e profissionalizantes, ao mesmo em que tempo isola em ilhas de 

excelência a formação de pensadores e pesquisadores de elite cada 

vez mais restrita e renovada.

Para aplacar as consciências: a extensão. Sempre valorizada 

no discurso para ser menosprezada na prática. Considerada como 

prática menor e não científica, como caridade assistencial, como 

oferecimento de sobras simplificadas do conhecimento. Os pobres 

podem entrar na Universidade, garante-se o acesso, mas não a 

permanência, terão que disputar como indivíduos uma vaga, uma 

bolsa, um lugar no alojamento, e serão tratados como um corpo 

estranho a ser expelido do copo saudável do templo do conheci-

mento e do mérito. Para os poucos que vencem os desafios, devem 

se tornar como eles, abandonar sua identidade e sua consciência de 

classe, pedir acesso à classe média intelectualizada sem nunca ser de 

fato aceito, um escravo na casa grande, um bibelô pitoresco para 

ser exibido como prova de nossa sociedade democrática e inclusiva 

em que cada um, por seus próprios méritos pode subir na vida e ter 

uma oportunidade de pisar nos que ficaram em baixo (IASI 2012).
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Resumo

O artigo tem como objeto de análise as conexões íntimas exis-

tentes entre as determinações constitutivas do trabalho e da divisão 

social do trabalho na sociedade burguesa e o caráter social do tra-

balho profissional do serviço social. Demonstra que a função social 

que legitima a necessidade de uma determinada especialização na 

divisão social do trabalho infere-se da lógica da ordem do capi-

tal, demandada pelas formas históricas particulares de valorização 

do valor. Nesse sentido, ainda que os sujeitos profissionais possam 

tencionar essa função social, a partir da polarização diante dos in-
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teresses das forças sociais em disputa na sociedade, somente podem 

fazê-lo a partir da materialidade da lógica social que legitima a 

profissão. Diante disso, explicitam-se os fundamentos do fetichis-

mo da mercadoria como forma particular de estranhamento do 

trabalho na sociedade capitalista, ancorando-se na lei do valor e nas 

bases constitutivas da alienação que contornam as determinações 

do trabalho diante do processo de produção e reprodução do capi-

tal. Estabelece-se os nexos constitutivos do trabalho profissional do 

serviço social diante do capitalismo monopolista. Ademais, debru-

ça-se sobre o trabalho profissional do serviço social diante dessas 

determinações sócio históricas, enquanto conteúdo específico de 

uma forma social abstrata. A contraditoriedade dessa relação, radica 

em requisições e na própria funcionalidade sócio profissional in-

formada pelo processo de valorização do valor.

Palavras-Chave: Serviço Social, Trabalho profissional; Valor

The Determinations Of Work In Burgues 
Society And Its Implications In The 
Professional Work Of The Social Service

Abstract

The article aims to analyze the intimate connections between 

the constitutive determinations of work and the social division of 

labor in bourgeois society and the social character of the professio-

nal work of social service. It demonstrates that the social function 

that legitimates the need for a particular specialization in the social 
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division of labor is inferred from the logic of the order of capital 

demanded by the particular historical forms of valorization of 

value. In this sense, even if professional subjects can use this social 

function, from polarization to the interests of the social forces in 

dispute in society, they can do so only from the materiality of the 

social logic that legitimizes the profession. Faced with this, the 

foundations of commodity fetishism as a particular form of es-

trangement from labor in capitalist society are anchored in the law 

of value and the constitutive bases of alienation that circumvent 

the determinations of labor before the process of production and 

reproduction of the capital. It establishes the constitutive links of 

the professional work of the social service before the monopoly 

capitalism. In addition, it focuses on the professional work of the 

social service in the face of these socio-historical determinations, 

as specific content of an abstract social form. The contradiction of 

this relationship lies in requisitions and in the proper socio-profes-

sional functionality informed by the valorization process of value.

Keywords: Social service; Professional work; Value.

Introdução

A profissão do Serviço Social está diretamente vinculada às de-

mandas engendradas pela contradição resultante de relações sociais 

antagônicas expressas na produção e reprodução da ordem do ca-

pital. Demandas estas assumidas pelo estado que organiza respostas 

à necessidade de controle da força de trabalho e de sua legitimação 

como instância garantidora da expansão do modelo de reprodução, 

no período histórico de trânsito para a fase monopolista do capita-

lismo em seu estágio maduro (NETTO, 2006, p. 18).
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A compreensão do significado da profissão do Serviço Social 

só é possível ser desvelada se inserida no complexo processo de 

produção e reprodução das relações sociais historicamente deter-

minadas, e das correlações de forças sociais em disputa por ocasião 

de sua legitimação como profissão. A legitimidade da prática do 

Serviço Social institucionalizada e legalmente reconhecida como 

profissão é resultado do movimento processual de desenvolvimen-

to da sociedade capitalista e da exacerbação das contradições a ela 

inerentes, materializadas e expressas na questão social 1.

A apreensão do Serviço Social na totalidade da dinâmica da 

vida social como condição para identificar o significado social da 

profissão no processo de produção e reprodução das relações sociais, 

reporta, em sua mediaticidade, tanto aos objetos de intervenção 

quanto as suas condições e relações de trabalho.

A intensificação das contradições inerentes ao processo da 

valorização do valor, nas particularidades da crise estrutural do ca-

pital, coloca os limites dessa ordem sociometabólica (MÉSZÁROS, 

2009) em um novo patamar; e exige uma radicalidade da crítica à 

totalidade da forma social burguesa. Tal propósito exige uma abs-

tração dialética que reproduza em conceitos a objetividade social, 

enquanto totalidade contraditória fetichizada determinada pela 

forma valor. Para que a crítica à forma social enquanto totalidade 

cumpra sua função de “destruir” (MARX, 2010, p. 147), faz se 

necessário que seja uma crítica radical à totalidade da forma social.

1 Usa-se o termo questão social como o conjunto das expressões políticas, sociais e econômicas 
vinculadas ao conflito entre o capital e o trabalho, impostos pelo surgimento da classe operária e seu 
ingresso no cenário político no curso da constituição da sociedade capitalista (CERQUEIRA FILHO, In: 
NETTO, 2006, p. 17)



205

Nestes termos, a investigação do caráter social do trabalho 

profissional do serviço social requer uma apreensão das determi-

nações constitutivas do trabalho e da divisão social do trabalho nas 

especificidades da forma social burguesa, na fase de hegemonia do 

capital monopolista e crise estrutural do capital.

A apreensão do objeto de investigação em termos dialéticos 

exige identificar as conexões das leis do movimento contraditório 

do real enquanto tendências dos momentos do devir histórico. 

Nesses termos, não se trata do estabelecimento cognitivo de um 

caminho metodológico, mas sim de uma forma de pensamento 

que capta o momento do real na unidade contraditória entre a 

apreensão das leis tendenciais constitutivas do movimento do ob-

jeto pelo pensamento e suas manifestações fenomênicas. O movi-

mento do pensamento não é a reprodução racional da realidade 

concreta na sua manifestação imediata. As representações imediatas 

do real exigem a mediação da abstração teórica para que as “múl-

tiplas determinações” constitutivas de seu modo de ser na totalida-

de concreta possam ser explicitadas e interpretadas em conceitos 

(MARX, 2011, p. 55).

Portanto, perquirimos enquanto objeto de investigação as 

determinações do trabalho na sociedade burguesa e suas implica-

ções no trabalho profissional do serviço social, diante da dinâmica 

contraditória de valorização do valor. A forma de exposição, aqui 

apresentada, lastreia-se na apreensão do trabalho profissional na 

sua funcionalidade sócio histórica e ideo-política ancorada na 

contradição “em processo” da totalidade da forma capital. Sobre-

tudo, as expressões contemporâneas de reprodução e valorização 
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do valor diante da crise estrutural do capital e suas implicações 

para o trabalho assalariado.

1. Os Fundamentos Do Fetichismo Da Mercadoria 
Como Forma Particular De Estranhamento Do 
Trabalho Na Sociedade Capitalista

As noções básicas ou categorias da Economia Política expressam 

as formas socioeconômicas básicas que caracterizam os diversos ti-

pos de relações sociais de produção, que se dão por meio da função 

social desempenhada pela coisa. Na sociedade mercantil-capitalista, 

as relações sociais de produção se dão através da transferência de 

coisas como portadoras de uma função social específica, em que elas 

adquirem um caráter material. A função social que se realiza através 

de uma coisa confere a essa coisa um particular caráter social, uma 

determinada forma social, uma “determinação de forma”.

A ideia central da teoria do fetichismo da mercadoria 
não e a de que a Economia Política desvenda relações de 
produção entre pessoas por trás das categorias materiais, 
mas a de que numa economia mercantil-capitalista essas 
relações entre as pessoas adquirem necessariamente uma 
forma material, e só podem ser realizadas sob essa forma. A 
habitualmente breve formulação dessa teoria sustenta que 
o valor da mercadoria depende da quantidade de trabalho 
socialmente necessário para sua produção (...). É mais 
exato expressar inversamente a teoria do valor: na eco-
nomia mercantil-capitalista, as relações de produção entre 
os homens em seu trabalho necessariamente adquirem a 
forma de valor das coisas, e só podem aparecer nesta forma 
material; o trabalho social só pode expressar-se no valor. 
Aqui, o ponto de partida para a investigação não é o valor, 
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mas o trabalho, não as transações de troca no mercado 
enquanto tais, mas a estrutura de produção da sociedade 
mercantil, a totalidade das relações de produção entre as 
pessoas (RUBIN, 1980, p. 77).

A categoria material é expressão de uma relação social preci-

samente determinada, em que por trás de cada categoria material, 

está oculta uma relação social de produção específica, que na eco-

nomia mercantil só se realiza por meio de coisas, e confere às coisas 

um determinado caráter objetivamente social, uma forma social.

O caráter material adquirido pelas categorias econômicas, que 

se autonomiza e adquiri vida própria, comandando as relações entre 

as pessoas (reificação), é a especificidade lógica do conhecimento 

econômico-teórico, e não suas formas espontâneas de expressão de 

seu conteúdo técnico-material.

As relações entre classes sociais têm por fundamento as perso-

nificações de categorias econômicas em classes (capital e trabalho) 

enquanto agentes econômicos autônomos. Relações estas que, só 

podem ser examinadas a partir da categoria valor enquanto funda-

mento geral da teoria do fetichismo da mercadoria. A materialização 

das relações sociais é a fundamento do fetichismo da mercadoria.

Trata-se de uma dominação que se funda na personificação de 

determinadas categorias econômicas em classes sociais que se in-

teragem numa relação social de produtores de mercadorias. A coi-

sificação e a reificação de relações de produção (forma social) em 

categorias econômicas materiais (conteúdo) é a base sobre a qual 

Marx construiu sua teoria do fetichismo da mercadoria (MARX, 

1968) e do fetichismo do capital (MARX, 1974).
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Não se trata simplesmente de que relações humanas são en-

cobertas por relações entre coisas, mas também que, na sociedade 

mercantil-capitalista, as relações sociais de produção assumem ine-

vitavelmente a forma de coisas e não podem se expressar senão 

através de coisas.

No mercado, os produtores de mercadorias não aparecem 
como pessoas com um lugar determinado no processo de 
produção, mas [antes] como proprietários e possuidores 
de coisas, de mercadorias. (...) A interação e a influência 
mútua da atividade de trabalho dos produtores individuais 
de mercadorias ocorrem exclusivamente através das coisas, 
através de produtos de seu trabalho [enquanto personifica-
ção das coisas] (RUBIN, 1980, p. 22).

Ao revelar que as relações sociais de troca é a forma particular 

do processo de reprodução social da economia mercantil-capitalista, 

Marx expõe as bases econômicas objetivas que regem o fetichismo 

da mercadoria. A característica particular da economia mercantil é de 

que o processo de produção se funda em produtores privados inde-

pendentes, vinculados pela divisão social do trabalho num organismo 

produtivo cujas partes se relacionam e condicionam mutuamente 

através das relações de troca, pela mediação do mercado.

Não se trata simplesmente de que relações humanas são en-

cobertas por relações entre coisas, mas também que, na sociedade 

mercantil-capitalista, as relações sociais de produção assumem ine-

vitavelmente a forma de coisas e não podem se expressar senão 

através de coisas.

No mercado, os produtores de mercadorias não aparecem 
como pessoas com um lugar determinado no processo de 
produção, mas [antes] como proprietários e possuidores 
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de coisas, de mercadorias. (...) A interação e a influência 
mútua da atividade de trabalho dos produtores individuais 
de mercadorias ocorrem exclusivamente através das coisas, 
através de produtos de seu trabalho [enquanto personifica-
ção das coisas] (RUBIN, 1980, p. 22).

Ao revelar que as relações sociais de troca é a forma particular 

do processo de reprodução social da economia mercantil-capitalista, 

Marx expõe as bases econômicas objetivas que regem o fetichismo 

da mercadoria. A característica particular da economia mercantil é de 

que o processo de produção se funda em produtores privados inde-

pendentes, vinculados pela divisão social do trabalho num organismo 

produtivo cujas partes se relacionam e condicionam mutuamente 

através das relações de troca, pela mediação do mercado.

1.1 A categoria valor enquanto fundamento do 
trabalho alienado na forma social burguesa

A apreensão da categoria valor como fundamento do trabalho 

na sociedade moderna é imprescindível para a compreensão das 

determinações que incidem sobre o trabalho profissional do Ser-

viço Social, enquanto constituinte e partícipe da divisão social e 

técnica do trabalho capitalista.

A compreensão da especificidade da forma social burguesa é 

elemento central na construção categorial marxiana, e que se apre-

senta em todo seu desenvolvimento. A teoria marxiana de apresen-

tação do conceito de capital pressupõe uma apresentação categorial 

cujo desdobramento se distingue do desenvolvimento histórico e 

sistêmico em sua realidade. Exige que se apreenda o fundamento 

da economia capitalista enquanto valor que se valoriza como um 
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processo contraditório que se desenvolve como totalidade, “na qual 

cada forma se liga à outra enquanto ‘forma de manifestação’ da 

contradição todo-abrangente”. Nesse sentido, busca-se apreender a 

forma em que as contradições do processo de valorização aparecem, 

aparentemente se resolvem, e se repõem, pelo movimento das me-

diações que vai do fundamento às formas de manifestação, onde estas 

contradizem aquele, porque ele próprio (o fundamento) se apresenta 

na forma de uma contradição, cuja resolução e constante reposição 

leva sucessivamente ao desenvolvimento das diversas categorias.

A igualdade entre produtores mercantis é uma generalização e 

uma abstração teórica conceitual das características básicas da eco-

nomia mercantil em geral e da economia capitalista em particular.

Na sociedade capitalista, as relações sociais de produção não 

estão circunscritas a relações entre produtores mercantis indepen-

dentes, mas entre classes sociais que se antagonizam na forma de 

apropriação do produto do trabalho, mas que cumprem, cada qual, 

uma função específica no processo de produção do valor, enquanto 

agentes econômicos autônomos, que se inter-relacionam com base 

no direito civil (de propriedade) e através de “livres” contratos.

A “forma de valor em si” é expressão material da igualdade das 

mercadorias no processo de troca. O capital é a expressão material 

das relações de produção, primeiramente, entre capitalistas e operá-

rios (capital industrial ou produtivo), mas que derivam em relações 

entre os diversos grupos de capitalistas na função de valorização 

do capital. A forma social da troca reflete a estrutura da economia 

mercantil; e o conteúdo da troca expressa a igualação social do 

trabalho como fase do processo de produção e reprodução social.
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Numa economia capitalista o trabalho não é diretamente 

social. O trabalho, em sua forma concreta não entra diretamente 

na economia social. O trabalho só se torna social quando adquire 

a forma de trabalho socialmente igualado, ou seja, seu produto é 

igualado aos produtos de todos os outros produtores, enquanto 

materialidade da forma valor (trabalho abstrato). O conceito de 

igualdade de trabalho desempenha um papel central na teoria de 

Marx sobre o valor precisamente porque na economia capitalista o 

trabalho só se torna social se tiver a propriedade de ser igual.

A chave para a teoria do valor não pode ser encontrada no 

ato de troca enquanto tal, na igualação material das mercadorias 

como valores, mas na maneira pela qual o trabalho é igualado e 

distribuído na economia capitalista.

Na definição de valor como quantidade de trabalho social-

mente necessário à produção de determinadas mercadorias têm se 

uma falsa impressão da identidade entre trabalho e valor na socie-

dade mercantil. O trabalho não pode ser identificado com valor. O 

trabalho é apenas a substância do valor e, para chegar ao conceito 

de valor, o trabalho como substância do valor deve ser tratado em 

seu vínculo inseparável com a forma social de valor.

Marx toma como ponto de partida a análise do valor como 

forma acabada do produto do trabalho e, através da análise dialética, 

revela o conteúdo (substância) que está compreendido nessa forma 

social, qual seja, o trabalho. Mas Marx queria demonstrar porque 

esse conteúdo adquire uma determinada forma social. Ele não se 

move apenas de forma ao conteúdo, mas também de conteúdo à 

forma. Marx faz da “forma de valor” o objeto de sua investigação 
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(o valor enquanto forma social do produto do trabalho). A forma-

-valor é a forma mais geral da economia mercantil. A característica 

específica da forma social adquirida pelo processo de produção a 

um determinado nível de desenvolvimento histórico.

A compreensão do funcionamento da sociedade mercantil-ca-

pitalista se funda na análise e compreensão da lei do valor-trabalho 

e sua decorrente forma de igualação e distribuição do trabalho 

social na especificidade da divisão social do trabalho capitalista. 

A luta de classes é uma caracterização comum a qualquer forma 

social que tenha uma divisão do trabalho hierarquicamente desen-

volvida. A especificidade da sociedade mercantil-capitalista está na 

particularidade da forma de desenvolvimento das forças produtivas.

O processo de troca provoca modificações substanciais tanto 

no produto, quanto no trabalho do produtor mercantil. Não se 

trata de modificações materiais, nem na totalidade dos processos 

de trabalho já concluídos. Mas de modificação em sua forma de 

valor, sua função ou forma social. O processo de troca modifica 

indiretamente a atividade de trabalho dos produtores mercantis, ao 

colocar seus trabalhos numa determinada relação com o trabalho 

de outros produtores mercantis da mesma profissão.

Através do processo de troca, o trabalho privado adquire uma 

característica complementar na forma de trabalho social, o traba-

lho concreto na forma de trabalho abstrato, o trabalho complexo 

é reduzido a trabalho simples, e o trabalho individual a trabalho 

socialmente necessário. O trabalho do produtor mercantil, que no 

processo de produção assume diretamente a forma de trabalho pri-

vado, concreto, qualificado e individual, adquire propriedades so-
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ciais no processo de troca, que o caracterizam como trabalho social, 

abstrato, simples e socialmente necessário, modificando a função 

social do trabalho. Na produção mercantil o trabalho adquire as 

mencionadas propriedades sociais já no processo de produção di-

reta, mas como propriedades “latentes” ou “potenciais”, que ainda 

devem se realizar no processo de troca. O trabalho aparece direta-

mente como trabalho privado, concreto, qualificado e individual, 

e simultaneamente e de maneira potencial, como trabalho social, 

abstrato, simples e socialmente necessário.

No processo de apreensão do trabalho na especificidade da 

forma social burguesa, Marx identifica a mercadoria como “célula 

econômica da sociedade burguesa (...) que reveste o produto do 

trabalho” (MARX, 1968, p. 4), e inicia sua análise pelos fenôme-

nos que ocorrem na superfície do mercado sob forma material; 

começa pela oposição entre valor de uso e valor de troca. Busca a 

explicação para esta dualidade na oposição entre trabalho concre-

to e trabalho abstrato, como modo de ser do produto do trabalho 

ou a forma valor assumido pela mercadoria. Prosseguindo com 

esta análise das formas sociais de organização do trabalho, volta-

-se para o problema central de sua teoria econômica, a oposição 

entre trabalho privado e trabalho social.

A forma aparente invertida é a forma objetiva do caráter social 

do trabalho produtor de mercadorias. Relações sociais entre os 

produtores privados se convertem em relações reificadas entre os 

produtos dos trabalhos. Por isso, o caráter privado do trabalho na 

sociedade burguesa oculta as relações sociais imediatas das pessoas 

em seu próprio trabalho, que só se realiza no nexo social pela me-
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diação da troca entre os produtos do trabalho coisificados na forma 

mercadoria. Aqui se revela a dualidade fundamental entre o caráter 

imediatamente privado e só mediadamente social do trabalho.

Na medida em que o processo de troca promove a interligação 

dos produtores privados de mercadorias, “transfere mercadorias das 

mãos em que ela não é valor de uso para aquelas em que ela é valor 

de uso, ela é metabolismo social. Temos que considerar todo o pro-

cesso (...) pelo lado da forma, portanto apenas a troca da forma ou 

a metamorfose das mercadorias que medeia o metabolismo social” 

(MARX, 1968, p. 117).

2. O Valor Como Categoria Necessária À 
Apreensão Do Significado Sócio-Histórico Do 
Trabalho Profissional Do Serviço Social

A oposição constituinte do duplo caráter do trabalho produtor 

de mercadorias exige a apreensão do trabalho concreto em rela-

ção às determinações do trabalho abstrato, enquanto uma relação 

recíproca que só se constitui como unidade na relação social que 

a determina enquanto totalidade. Desse modo, a análise requer a 

apreensão do trabalho concreto enquanto conteúdo específico de 

uma forma social abstrata, que recoloque os termos em uma rela-

ção de interdependência contraditória, onde o conteúdo só existe 

enquanto modo específico determinado pela forma valor.

Com base em uma análise fundada nas determinações constitu-

tivas do trabalho e da divisão social do trabalho na sociedade burgue-

sa, há que se apreender o caráter social do trabalho profissional do 

serviço social, como fundamento necessário que possibilite avançar 
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na análise da funcionalidade do trabalho profissional do serviço so-

cial brasileiro na particularidade histórica do tempo presente.

Pressupõe-se que a função social que legitima a necessidade 

de uma determinada especialização na divisão social do trabalho, 

infere-se da necessidade da lógica da ordem do capital, demandada 

pelas formas históricas particulares de valorização do valor.

Desse modo, a apreensão do significado social do trabalho 

profissional do Serviço Social requer que o debate sobre o tra-

balho profissional priorize as determinações postas pela divisão 

social e técnica do trabalho capitalista, enquanto determinação 

de forma social do trabalho, que subsumi a qualidade útil do 

trabalho concreto dos assistentes sociais à sua determinação de 

forma social de trabalho abstrato.

Ainda que os sujeitos profissionais possam tencionar essa fun-

ção social, a partir da polarização diante dos interesses das classes 

sociais em disputa na sociedade, somente podem fazê-lo a partir 

da materialidade da lógica social que legitima a profissão. Portanto, 

o fundamento de legitimidade social enquanto profissão partíci-

pe da divisão social e técnica do trabalho capitalista não deve ser 

apreendido pelas respostas construídas pelos sujeitos profissionais. 

Os limites das possibilidades de tencionar e polarizar tal base legiti-

madora, esta sim, depende das estratégias e respostas historicamente 

construídas. O significado social da profissão deve se apreendido 

pelas determinações da forma social do trabalho na divisão social 

e técnica capitalista. Os limites e possibilidades do sujeito diante 

das contradições que constituem essas determinações é um desafio 

historicamente construído pelos sujeitos profissionais e pela classe.
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O trabalho profissional do Serviço Social insere-se na dinâ-

mica constitutiva do capitalismo, na fase monopólica do capital, 

diante das peculiares determinações que o processo de valorização 

do valor impôs a sociabilidade. Esse trabalho assume como qual-

quer outro trabalho na órbita da sociedade burguesa, um conteúdo 

específico de uma forma social abstrata que se encontra lastreada 

pela teoria do valor. Portanto, a existência dessa profissão está hi-

potecada a forma valor.

A constituição de um aparato profissional da natureza assu-

mida pelo Serviço Social ganha conteúdo concreto no sistema 

capitalista e sua funcionalidade e alterações sócio profissionais são 

indicativas de um processo em curso dos fluxos de valorização do 

valor. Rastrear as dinâmicas internas que movem o processo de va-

lorização torna-se a chave heurística explicativa para compreensão 

da profissão, sobretudo, os limites ideo-políticos que conformam o 

conjunto de requisições profissionais no rompimento das bases da 

alienação, em seu movimento totalizante.

Enquanto processo em curso, gestado nas últimas décadas do 

século XIX, a forma capital, sob a dinâmica da monopolização, 

impõe a subsunção universalizante de todas as formas de trabalho 

à produção de mercadorias. A profissão se legitima socialmente e 

permanece como uma necessidade mediada pela reprodução do 

capital em decorrência das contradições inerentes ao processo de 

valorização do valor.

Não escapa a necessidade do ciclo reprodutivo do capital a 

evicção de um conjunto de trabalhos, subsumidos à dinâmica ope-

rativa do capital, que emerge no contexto de complexificação dos 
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processos de valorização do valor. Sob a égide da monopolização 

que se materializa através da concentração e centralização do capi-

tal no ímpeto de controle dos mercados, a acumulação capitalista 

adensa-se a uma imperiosa necessidade de reorientação da for-

ma-capital, do Estado e do trabalho assalariado orquestradas pelo 

impulso da valorização do valor.

Para tanto, a funcionalidade sócio profissional do trabalho 

profissional do Serviço Social inscreve-se na contraditoriedade 

dos influxos valorativos do capital, referencia-se na relação salarial 

e assume uma legitimidade social e institucional nos processos 

imanentes da dominação do capital sobre o trabalho, na resposta 

à propulsão da forma capital de se expandir em detrimentos das 

sequelas próprias que lhe são geradas.

Portanto, as determinações socio-históricas explicativas da 

razão de ser da profissão e de sua ampliação sócio-profissional 

são derivativas da dinâmica contraditória do valor. Em que pese 

o caráter reivindicativo e das lutas sociais que externalizam as 

tensões das classes sociais em movimento, sua aderencia e repro-

dução social encontram-se fincadas na legalidade social da teoria 

do valor. Desse modo, o desvelamento do significado social da 

profissão do Serviço Social deve ser apreendido a partir do va-

lor enquanto categoria fundante das relações sociais capitalistas, 

e na particularidade da relação dialética contraditória trabalho 

concreto e trabalho abstrato, na qual o conteúdo concreto do 

trabalho útil só se realiza pela especificidade da forma social que 

o concretiza enquanto trabalho abstrato e alienado.

A compreensão das estruturas e do significado social das pro-

fissões exige aprendê-las em sua inserção na dinâmica contradi-
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tória da forma capital. Portanto vinculada a valorização do valor. 

A reprodução da totalidade das relações sociais é um processo 

complexo, que contém em si mesmo a possibilidade do diverso, do 

contraditório, da mudança e do novo. Trata-se da reprodução de 

um modo de vida que envolve o cotidiano da vida social, que se 

refere à reprodução das forças produtivas sociais do trabalho e das 

relações de produção na sua globalidade, envolvendo sujeitos e suas 

lutas sociais, relações de poder e antagonismos de classes. Envolve, 

portanto, a reprodução da vida material e espiritual, das formas 

de consciência social, mediante as quais os seres humanos tomam 

consciência das mudanças nas condições materiais de produção, 

pensam e se posicionam perante a vida em sociedade.

O mesmo movimento que cria as condições para a reprodução 

da sociedade de classes cria e recria os conflitos resultantes dessa 

relação. A reprodução das relações sociais não é mera reposição do 

instituído, mas também criação de novas necessidades, de novas 

forças produtivas sociais do trabalho, em cujo processo se aprofun-

dam as desigualdades e se criam novas relações sociais em disputa 

pela hegemonia entre diferentes classes e grupos na sociedade. 

Nessa concepção, a história é um vir-a-ser aberto às possibilidades, 

à criação do novo, que captura o movimento e a tensão das relações 

sociais entre as classes, as formas reificadas que as constituem, assim 

como a possibilidade de ruptura. Portanto, se existe uma auto-ex-

pansão insaciável da forma capital ela não é a-histórica e perene, 

mas produto de relações sociais contraditórias que se movem em 

torno da valorização do valor, quebrantável como qualquer dinâ-

mica da vida social.
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Considerações Finais

O movimento do capital mundializado (CHESNAIS, 1996) e 

o novo padrão de acumulação flexível (HARVEY, 1998) recolocam 

em outros patamares as contradições e antagonismos da ordem bur-

guesa no período histórico de transição do século XX para o XXI.

A reprodução ampliada da acumulação de capital pela intro-

dução de novas tecnologias e as mudanças nas configurações da 

divisão social do trabalho aumentam as forças produtivas do traba-

lho social, modificando a composição técnica do capital. O capital 

variável torna-se cada vez menor em relação ao capital constante, 

refletindo-se na composição do valor do capital e aprofundando a 

tendência de queda da taxa média de lucro (MARX, 1968).

A medida que o capital variável é substituído por complexos 

sistemas de produção automatizados, a produção de valor desloca-

se de suas bases materiais, aprofundando cada vez mais a crise de 

valorização do valor, expressão do limite lógico para a continuidade 

da acumulação e da crise social decorrente.

As transformações no mundo do trabalho, geradoras de uma 

contextualidade em que se desenvolvem autênticas transformações 

societárias (HOBSBAWM, 1995; OLIVEIRA, 1996; ANTUNES, 

1998; HARVEY 1998), decorrem das respostas do capitalismo mo-

nopolista ao quadro crítico de acumulação de capital, marcado por 

um desenvolvimento lento e por uma superprodução endêmica 

em uma longa onda com tonalidade recessiva (MANDEL, 1990; 

CHESNAIS, 1996).

A constituição de um novo padrão de acumulação flexível 

(HARVEY, 1998) tem sido caracterizada pela intensificação da 
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precarização do trabalho, acompanhada de uma proliferação do 

desemprego estrutural. As novas condições históricas têm incidido 

nas relações entre o Estado e a sociedade, redefinindo o papel dos 

Estados nacionais e alterando os padrões de regulação social na 

contemporaneidade. A atual configuração do desenvolvimento 

capitalista, com a hegemonia das corporações multinacionais, su-

prime as fronteiras do Estado-Nação, subsumindo os instrumentos 

estatais de controle e regulação a seus interesses particulares. Os 

Estados dos países periféricos e dependentes são dominados pelo 

mercado mundializado.

O conjunto de modificações na esfera produtiva incide sobre 

as formas de gestão da força de trabalho e, consequentemente, so-

bre as políticas sociais.

A agudização das expressões da questão social aponta uma 

nova configuração da reposição da factualidade alienada (NETTO, 

1981) com que o sistema produtor de mercadorias mistifica as re-

lações sociais em todas as instâncias e níveis sociais.

Nesse quadro histórico são refuncionalizadas as políticas so-

ciais, conformando técnicas de gestão da regressão civilizatória 

como forma de controle do desastre social, focadas na população 

sobrante do processo de produção de valor e constituindo-se em 

uma gestão da barbárie social.

Apreender o significado social do trabalho profissional do Ser-

viço Social nesse contexto particular de crise estrutural e barbárie 

social tem um significado particular em relação ao mesmo trabalho 

profissional em outras conjunturas. O significado social do trabalho 

profissional não é determinado pelo sujeito profissional, mas por 
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uma correlação de forças em que, ainda que este possa ter um certo 

protagonismo, seus resultados nas condições de reprodução social 

não são determinados por suas intencionalidades.

Portanto, decifrar as múltiplas determinações que incidem so-

bre essa relação social que se expressa como forma fantasmagórica 

entre coisas torna-se urgente, sobretudo, para compreendermos 

as funcionalidades sócio interventivas que informam o trabalho 

profissional do Serviço Social. Defende-se, nessa tese, que os fun-

damentos sócios históricos que imprimem uma especialização do 

trabalho com as peculiaridades assumidas pelo Serviço Social na 

institucionalização e profissionalização estão ancorados na dinâmi-

ca contraditória do processo de valorização do valor.

Por mais que as particularidades sócio históricas de evicção 

da profissão radiquem na confluência do acirramento das lutas de 

classes sociais e dos projetos de dominação social de uma delas, 

o que se evidencia como elemento predominante em sua legiti-

mação social e institucional, pauta-se na dinâmica imperativa da 

valorização do valor.

A apreensão do significado social do trabalho profissional do 

Serviço Social no complexo contexto da crise atual exige o rigor 

teórico na apreensão de seus fundamentos históricos e teórico-

metodológicos que possibilite o desvelamento do fetiche de sua 

prática profissional. Tal desafio requer uma crítica ao conceito de 

trabalho profissional que priorize as determinações do conteúdo 

do trabalho (seu valor de uso) em sua relação com a forma social 

(valor) que o determina enquanto trabalho abstrato. O que exige 

uma análise da teoria do valor e suas implicações na conformação 

do trabalho profissional.
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Portanto, o trato teórico da categoria valor é explicativa das 

tensões e fundamentos teóricos e históricos que dotam o trabalho 

profissional do Serviço Social de uma legalidade sócio profissional.
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Resumo

O controle interno na administração pública municipal mo-

nitora o limite dos gastos em diversas pastas. É um instrumento 

que assegura o bom gerenciamento dos negócios e atividades pú-

blicas. A sociedade exige uma gestão pública mais efetiva, assim, 

o controle interno atua na observação das ações praticadas pelos 

administradores, orientando-os e alertando-os para possíveis falhas, 
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a fim de preveni-las, impedi-las e/ou corrigi-las, assim evitando 

prejuízos para a administração pública. Deste modo, o objetivo 

desta pesquisa foi analisar a eficiência da administração pública do 

município de Goiás com os gastos de pessoal, saúde e educação sob 

a ótica do controle interno, durante o período de 2012 até 2017. 

Para alcançar o objetivo foi realizada uma pesquisa bibliográfica e 

os dados foram coletados por meio de entrevista com a secretária 

de controle interno do município de Goiás e também em con-

sulta ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás 

(www.tcm.go.gov.br). Verificou-se que no interstício de 2012 a 

2017, o controle interno do município de Goiás não encontrou 

irregularidades no que tange aos limites impostos pela Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, visto que, apesar de 

ter superado o limite de alerta com gasto de pessoal no exercício 

de 2013, não foi necessário tomar outras providências. Além dis-

so, nos exercícios seguintes ficou dentro dos limites legais nas três 

áreas pesquisadas. Entretanto, algumas considerações e sugestões 

devem ser feitas. Embora o controle interno seja um instrumento 

gerencial de transparência da atuação da administração pública e a 

prefeitura de Goiás tenha se mantido dentro dos limites superiores 

e inferiores de controle dos gastos, a pesquisa limitou-se a trazer 

resultados descritivos, não se aprofundando na análise de o porquê 

a rubrica de pessoal margear o limite superior de gastos enquanto 

saúde e educação superam o limite inferior dos gastos.

Palavras-chave: Controle, Controle Interno, Gastos, Lei de 

Responsabilidade Fiscal.

http://www.tcm.go.gov.br/
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Abstract

The present work has as goal to approach the importance of 

Internal Control in Municipal Public Administration as a mecha-

nism to control the limit of personnel expenses and as an instru-

ment that provides subsidies to ensure the good management of 

business and public activities. This work is justified because there 

is a strong demand for a more effective public management, so, the 

internal control acts observing actions practiced by the administra-

tors, guiding them and alerting them to possible failures in order to 

prevent, forbid and/or correcting, thus avoiding losses to the public 

administration. Thus the objective of this research was to analyze 

the applicability of the internal control as spending control mecha-

nism on personnel and monitoring of investment levels in health 

and education in Municipal Public Administration of the city of 

Goiás, during the period 2012 to 2017. In order to reach our goal, 

a descriptive and bibliographical research of qualitative nature was 

carried out. The collection and analysis of data was based on an 

interview with the personnel responsible for the Internal Control 

Secretariat of the municipal government of Goiás. It is highlighted 

through the research carried out that the internal control of the 

municipality of Goiás has acted in order to prevent irregularities 

regarding the limits imposed by the Fiscal Responsibility Law and 

the Federal Constitution, since in spite of having exceeded the alert 

limit with personnel expenses in the year 2013, it was not necessary 

to take other measures and in the following years it was within the 

legal limits in the three areas researched. It thus verifies that internal 
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control is a managerial instrument, an instrument of transparency 

of the administration’s performance, since it hampers illicit practices 

and charges the manager to the rendering of accounts.

Key-Words: Control, Intern Control, Expanses, Tax liability law.

Introdução

Este estudo aborda a importância do Controle Interno na 

Administração Pública Municipal como mecanismo de controle 

do limite dos gastos com pessoal e como instrumento que propor-

ciona subsídios para assegurar o bom gerenciamento dos negócios 

e atividades públicas, atuando de forma anterior (preventiva), si-

multânea /durante (concomitante) e depois (posteriormente) aos 

atos administrativos, buscando manter o controle físico-financeiro 

da organização, auxiliando na gestão e no alcance dos resultados 

pretendidos em conformidade com a legislação aplicável.

Segundo a Constituição Federal de 1988 o controle interno 

se caracteriza pela união de procedimentos, rotinas e métodos de 

controle que objetiva proteger os ativos, transformar as informações 

contábeis confiáveis e transparentes, ajudando a administração a 

obter sempre tempestivamente esses dados para orientar os gestores 

na continuidade das entidades. Sua função é avaliar o cumprimento 

das metas previstas no Plano Plurianual fiscalizar a correta execu-

ção do orçamento e das atividades do governo, a fim de comprovar 

a legalidade dos resultados no que se refere a eficiência e eficácia 

da gestão da coisa pública.

Os integrantes dos órgãos de controle deverão estar cientes 

de suas responsabilidades e, especialmente, as possíveis sanções e 
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penalidades que poderão sofrer caso não comuniquem tempesti-

vamente ao Tribunal de Contas as irregularidades ou ilegalidades 

verificadas. Desta forma, torna-se dispensável que todos os atos 

da Controladoria Geral sejam formalizados com comprovação de 

notificação aos envolvidos.

O controle é inerente a todos os atos e processos administrativos 

de um órgão/entidade, de forma que não pode e nem deve ser con-

cebido separadamente. Sua integração é fator decisivo para o perfeito 

desempenho das atividades a serem implementadas nas diversas uni-

dades administrativas, incluindo o Poder Legislativo Municipal.

Os atos administrativos (normatizadores e reguladores) a serem 

desenvolvidos devem ser baseados no consenso entre administrador, 

controlador e controlado, discutindo medidas e não impondo de for-

ma rígida. Qualquer outra forma que for adotada será menos eficiente.

Neste contexto o presente trabalho tem como objetivo analisar 

a aplicabilidade do controle interno como mecanismo de controle 

de gastos com pessoal e controle dos índices de investimento em 

saúde e educação na Administração Pública Municipal da cidade 

de Goiás, durante o período de 2012 até 2017.

Para tanto foi realizada uma pesquisa bibliografia acerca de con-

ceitos e reflexões de controle, controle interno na esfera pública mu-

nicipal e demais tipos de controle da Administração Pública, sistemas 

de controle interno entre outros, comparando os dados dos exercí-

cios financeiros dos anos de 2012 a 2017 em relação aos gastos de 

pessoal e o controle de investimento na saúde e educação municipal.
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1. Contabilidade: Importante Instrumento 
De Controle

A contabilidade é uma ciência social que estuda o patrimônio 

das entidades, mensurando, acompanhando e controlando as rique-

zas, ela é de grande importância para a administração pois auxilia 

na tomada de decisões por meio da coleta de dados econômicos, 

do registro e sistematização em forma de relatórios ou demonstra-

ções que contribui para tomar decisões (Marion, 2012).

Franco (1997) conceitua a contabilidade da seguinte maneira:

A Contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos 
ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o re-
gistro, a classificação, a demonstração expositiva, a análise 
e a interpretação desses fatos, com o fim de oferecer in-
formações e orientação – necessárias à tomada de deci-
sões – sobre a composição do patrimônio, suas variações 
e o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza 
patrimonial. (FRANCO, 1997, p. 21).

Verifica-se no contexto das organizações que a Contabilidade 

busca estudar as transformações da riqueza patrimonial, observan-

do como ela se comporta, pois, através da contabilidade será capaz 

de proporcionar resultados da sua ação na utilização de múltiplas 

possibilidades de intervenção, direcionando para as melhores deci-

sões, propiciando às organizações alavancarem seus projetos institu-

cionais por m do bom conhecimento de sua estrutura patrimonial.

Reis diz que, no Brasil, seu conceito oficial surge em 1924, 

definindo contabilidade como a “ciência que estuda e pratica as 

funções de orientação, controle e registro relativos à administração 

econômica” (REIS, 2015, p. 34).
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Tendo como objeto o patrimônio das entidades seu objetivo 

é fornecer informações a seus usuários (todos aqueles que tem in-

teresse em relação ao patrimônio da entidade) referente a natureza 

econômica, financeira e física da entidade.

Acerca do objeto da contabilidade, Franco diz que

É o patrimônio e seu campo de aplicação o das entidades 
econômico- administrativas, assim chamadas aquelas que 
para atingirem seu objetivo, seja ele econômico ou social, 
utilizam bens patrimoniais e necessitam de um órgão ad-
ministrativo que pratica os atos de natureza econômica e 
financeira necessária a seus fins (FRANCO, 1997, p. 19).

De acordo com Silva (2008) o objetivo da contabilidade é 

prover os usuários com informações de natureza financeira, eco-

nômica e física do patrimônio da entidade e suas variações, abran-

gendo registros, análises, demonstrações, diagnósticos, sob a forma 

de relatos, tabelas, planilhas entre outros.

Apesar de no Brasil a contabilidade ter surgido oficialmente 

por volta de 1924, sua a origem é muito mais antiga, remontando 

à idade antiga e tem relação direta com o início do comércio, visto 

que as pessoas precisavam registrar suas operações devido a suas 

preocupações em controlar suas riquezas. Mas somente no final da 

Idade Média, com o surgimento do capitalismo, que ela teve maior 

desenvolvimento (REIS, 2015). . Ela surgiu através da necessidade 

do homem em acompanhar e controlar o seu patrimônio, pois 

conforme o homem aumentava a quantidade de bens precisava 

saber quanto isso poderia render e fazer com que aumentasse sua 

situação patrimonial.
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A contabilidade tem por objetivo controlar um patrimô-

nio quando praticado por entidade privadas. Quando se refere 

a contabilidade pública há o patrimônio público e também o 

orçamento público, qual autoriza a arrecadação de recursos fi-

nanceiros e realiza gastos.

Padoveze (2012) relata que patrimônio refere-se ao conjunto 

de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Para a contabilidade 

controlá-lo ela coleta, armazena e processa informações decorrente 

dos fatos que o influenciam.

Filho, Lopes e Pederneiras (2009) falam que através da conta-

bilidade é possível avaliar a entidade e seus dirigentes, a prestação 

de contas da gestão, e também receber informações necessárias para 

que seus usuários possam tomar decisões.

A Contabilidade é uma importante ferramenta para a gestão, 

e tem como principal tarefa a produção de informações sobre 

o patrimônio público e suas variações, para que possa auxiliar 

os gestores por através de informações atualizadas e exatas para 

proporcionar tomadas de decisão, aos órgãos de controle interno 

e externo para o cumprimento da legislação, e as instituições 

públicas e privadas. A contabilidade além de registrar todos os 

fatos contábeis, registra também os atos praticados pelo adminis-

trador, que poderão alterar qualitativa e/ou quantitativamente o 

patrimônio público (COSTA, 2014).

Por fim, o Brasil ganha a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 

nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com isso o 

País celebrou uma importante vitória no sentido de frear as práticas 
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de fraude, corrupção, etc. Junto traz um importante apoio às ativi-

dades do controle interno, na medida em que se tornou obrigatória 

a assinatura do chefe do controle interno nos relatórios de gestão 

fiscal e relatório resumido de execução orçamentária em conjunto 

com o contador e os chefes de cada poder ou órgão autônomo.

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxí-
lio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle inter-
no de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o 
cumprimento das normas desta Lei Complementar, com 
ênfase no que se refere a:
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias;
II - limites e condições para realização de operações de 
crédito e inscrição em Restos a Pagar;
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total 
com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 
e 23;
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, 
para recondução dos montantes das dívidas consolidada e 
mobiliária aos respectivos limites;
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ati-
vos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta 
Lei Complementar;
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislati-
vos municipais, quando houver.

1.1 Contabilidade Pública

A contabilidade pública é responsável pelo acompanhamento 

da evolução do patrimônio público e pelo orçamento público. É 

o ramo da ciência contábil que aplica na administração pública 

as técnicas de registro dos atos e fatos administrativos, apurando 

resultados e elaborando relatórios.
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De acordo com Conselho Federal de Contabilidade a Conta-

bilidade Pública é definida como:

Ramo da ciência contábil que aplica, no processo gerador 
de informações, os princípios e as normas contábeis. Além 
disso, coleta, registra e controla os atos e fatos de natureza 
patrimonial, orçamentária e financeira do patrimônio públi-
co, evidenciando as variações e os consequentes resultados, 
inclusive sociais, nas entidades de administração pública e 
a elas equiparadas, proporcionando aos interessados infor-
mações relevantes em apoio aos processos de tomada de 
decisão e de prestação de contas (CFC, 2009, p.27).

Conforme Almeida (1994) a contabilidade pública é o ramo 

da Contabilidade que coleta, registra e controla os atos e fatos 

relacionados ao Patrimônio Público e suas variações, bem como 

acompanha a execução do orçamento. Ela registra a arrecadação de 

receitas e a execução das despesas públicas, controlando os atos e 

fatos relacionados ao patrimônio e ao Orçamento Público.

Segundo a lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que instituiu 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle de 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 

do Distrito Federal a contabilidade “deverá evidenciar, em seus re-

gistros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa 

empenhada e a despesa realizada à conta dos mesmos créditos e as 

dotações disponíveis”(BRASIL, 1964, art. 90).

Verifica-se assim que a Contabilidade Pública deve funcionar 

como ferramenta geradora de informação para análise e controle 

de fatos de natureza, patrimonial, orçamentária, financeira e geren-
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cial, apurando resultados de acordo com as regras gerais de direito 

financeiro, dispositivos contábeis e órgãos fiscalizadores.

A contabilidade pública também tem interesse nos atos prati-

cados pelo administrador seja de natureza orçamentária, que envol-

ve a previsão da receita, fixação da despesa, empenho entre outros, 

seja de natureza administrativa, que envolve contratos, convênios, 

ajustes entre outros. (COELHO; COSTA; SOUSA, 2013).

1.1.1 Sistema orçamentário

Refere-se ao registro das receitas e despesas que são efetivados 

de acordo com as especificações contidas na Lei do Orçamento 

e nos créditos adicionais, demonstrando a despesa orçamentária 

empenhada e a despesa orçamentária realizada (FINK, 2008).

É no Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) que o gover-

no define as prioridades contidas no PPA e as metas que deverão 

ser atingidas naquele exercício financeiro. A LOA disciplina to-

das as ações do Governo Federal, Governo Estadual e Governo 

Municipal. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do 

Orçamento, mas nem tudo é feito pelo Governo Federal. As ações 

dos governos estaduais e municipais devem estar registradas nas leis 

orçamentárias dos Estados e Municípios. No Congresso, deputados 

e senadores discutem, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização (CMO), a proposta enviada pelo Executivo, 

fazem as modificações que julgam necessárias por meio das emen-

das e votam o projeto. Depois de aprovado, o projeto é sancionado 

pelo Presidente da República e se transforma em Lei (MINISTÉ-

RIO DO PLANEJAMENTO, 2015).
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1.1.2 Sistema financeiro

O sistema financeiro refere-se ao fluxo de caixa, qual são regis-

trados entradas e saídas de recursos financeiros (FINK, 2008).

Jesus (2013) aduz que no Sistema Financeiro são registrados 

todas as entradas e saídas, ou seja, a arrecadação da receita e o paga-

mento da despesa orçamentária (recursos recebidos, pertencentes à 

entidade) e extra orçamentária (recursos de terceiros que transitarem 

pela entidade, são classificados como receitas extra orçamentárias).

1.1.3 Sistema patrimonial

Refere-se ao registro de todos os bens móveis e imóveis com a 

devida identificação. (FINK, 2008, p. 18).

Jesus (2013) diz que o Sistema Patrimonial é o registro dos 

bens patrimoniais, constituído das contas que registram as movi-

mentações que concorrem ativa e passivamente para a formação do 

patrimônio da entidade.

Neste contexto o controle da Administração Pública é “o 

conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio 

dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da ativi-

dade administrativa em qualquer das esferas de poder”. (Carvalho 

Filho, José dos Santos, op. Cit., p.781).

Para Pietro (2009, p. 724) a finalidade do controle na Admi-

nistração Pública reflete que esta atue conforme os princípios do 

ordenamento jurídico de legalidade, publicidade, moralidade, im-

pessoalidade, entre outros.



235

Quanto ao órgão que exerce o poder tem-se: o controle Admi-

nistrativo, Legislativo e o Judiciário. Quanto a sua localização há o 

controle interno, o externo e o controle social ou popular. Quanto 

ao momento do controle se tem o controle prévio, concomitante 

e posterior (CASTRO, 2014).

2. Controle Interno

O controle interno é parte integrante do Sistema de Controle 

Interno, e sua responsabilidade é visto como papel fundamental 

para a verificação dos procedimentos possíveis de um sistema de 

controle interno municipal refere-se à revisão de seus próprios atos 

e a conduta de seus agentes.

Na lição de Pietro (2009), o controle interno é o controle que 

cada poder exerce em seus próprios atos, ele acompanha a execução 

do orçamento, verifica a legalidade a utilização dos recursos públi-

cos e auxilia o tribunal de contas no seu exercício institucional.

Compreende o controle interno na visão de Cruz e Glock 

(2008, p. 197) “o plano de organização e o conjunto coordenado 

de métodos e medidas, adotadas pela empresa, para proteger seu 

patrimônio, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus dados 

contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a adesão à 

política traçada pela administração.”

Este reflete a especialização do controle administrativo ou 

executivo, donde o poder de fiscalização é exercido pela própria 

Administração Pública sobre seus atos (CASTRO, 2014).

Para o American Institute of Certified Accountants controle 

interno é entendido como:
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O plano da organização, todos os métodos e medidas 
coordenadas adotados pela empresa para salvaguardar seus 
ativos, verificar a adequação e confiabilidade de seus dados 
contábeis, promover a eficiência operacional e estimular o 
respeito e obediência às políticas administrativas fixadas pela 
gestão. (AICPA apud BORGES E CAMPOS, 1999, p. 3).

Verifica-se que o controle interno objetiva assegurar a execução 

segura da atuação administrativa, baseada em princípios e regras para 

a realização do interesse público. Na verificação da legalidade dos 

atos o procedimento do controle interno pode ser prévio (realizado 

antes do ato), concomitante (realizado durante a execução de um 

ato) ou posterior (realizado após a realização do ato).

Portanto é possível identificar que a função do controle inter-

no é de prevenir, detectar e corrigir erros, e também compensar 

controles débeis onde os riscos de perda são elevados e se preci-

sam de controles adicionais. E os objetivos com controle interno 

é promover operações ordenadas, econômicas, eficientes, eficazes 

para a coletividade; salvaguarda dos recursos contra perdas, abuso 

administrativo, erros e fraudes; aderência às leis e regulamentos; 

desenvolvimento e manutenção de dados financeiros confiáveis 

(CASTRO, 2014).

Dessa forma, fica claro que o controle interno é uma parte do 

Sistema de Controle Interno, que comporta órgãos de controle 

interno e uma estrutura orientadora das regras de controle para 

controlar o ente.

Para que o sistema de controle interno de um ente funcione 

é preciso de uma estrutura eficaz, com regras bem definidas e um 

quadro de pessoal comprometido e imparcial, assim a atividade 
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controle será vista como uma atividade de extrema relevância para 

a gestão da coisa pública e garantidora do interesse público e não 

apenas como uma ferramenta perturbadora que interfere na gestão 

pública, ou tenha cunho punitivo, mas antes de tudo tem vista a 

prevenir, proteger e acautelar os atos da administração.

Deste modo aduz Correia, (2001, p. 4), que um controle inter-

no adequado é aquele “estruturado pela administração e que possa 

propiciar uma razoável margem de garantia de que os objetivos e 

metas serão atingidos de maneira eficaz, eficiente e com a necessá-

ria economicidade.”

3. Metodologia

O presente trabalho quanto aos objetivos é uma pesquisa des-

critiva, pois em pesquisa desse tipo “fatos são observados, registra-

dos, analisados, classificados e interpretados sem que o pesquisador 

interfira neles” (ANDRADE, 2010, p.112).

Quanto aos meios, é uma pesquisa bibliográfica, pois foi basea-

da em leituras de referenciais teóricos no assunto.

Quanto aos procedimentos, ou seja, “a maneira pela qual se 

obtêm os dados necessários” (ANDRADE, 2010, p. 113) pode 

ser caracterizada pesquisa bibliográfica, pois são utilizadas fontes 

secundárias como livros, artigos etc.

Tem natureza qualitativa, pois versa sobre a importância do 

Controle Interno na Administração Pública Municipal da prefeitu-

ra municipal de Goiás para uma gestão eficiente e eficaz, Pois, cabe 

ao pesquisador fazer o estudo, a análise, o registro e a interpretação 

dos fatos do mundo físico, sem a manipulação ou interferência dele.
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Além dos estudos bibliográficos foi realizada uma breve con-

versa com a secretária de controle interno do município de Goiás, 

durante no mês de dezembro de 2018, lugar no qual foi realizado 

estágio obrigatório do curso, para explanar sobre a importância 

do controle interno no município de Goiás e também verificar 

sua aplicabilidade no período de 2012 até 2017 no que tange ao 

controle de gastos com o pessoal do executivo, os investimentos nas 

áreas de saúde e educação.

Após a conversa foi feita uma consulta ao Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado de Goiás através do sítio www.tcm.go.

gov.br. E após foi feita a análise e então será verificada a efetividade 

do controle interno municipal e se estão adotando os mecanis-

mos de controle interno no que se refere ao controle dos gastos 

com o pessoal do executivo, os investimentos nas áreas de saúde 

e educação conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal e a 

Constituição Federal.

4. Resultados e discussão

Os dados desta pesquisa foram obtidos por meio de uma conver-

sa com a secretária de controle interno do município de Goiás que 

atua desde 2014 e também em consulta ao Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás através do sítio www.tcm.go.gov.br.

Para demonstrar a aplicabilidade do controle interno da Pre-

feitura Municipal de Goiás faz-se a análise dos índices de gasto 

com pessoal, índices de investimentos na saúde e na educação re-

ferente ao período de 2012 até 2017. Nessa pesquisa, foi analisado 

se os índices estão obedecendo os limites impostos pela Lei de 
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Responsabilidade Fiscal Lei Complementar nº 101/2000 e pela 

Constituição Federal de 1988, nesses cinco exercícios financeiros. 

Os dados obtidos serão apresentados a seguir: 

Tabela 1 - Índices de gastos com pessoal - Executivo

Exercício examinado
%

(LIMITE TOTAL 54% - LRF/101/2000)

2012 -

2013 51,14

2014 45,11

2015 42,61

2016 40,69

2017 44,71

Fonte: TCM (2019)

Esta tabela mostra os índices de gasto com pessoal, somente do 

Poder Executivo, e conforme Tabela 1, o exercício financeiro de 

2012 teve valor não identificado.

Conforme pode ser verificado, dos cinco anos analisados, 

somente em 2013 o gasto com pessoal se aproximou do limite 

imposto pela Lei Complementar 101/2000. Em 2016 o índice de 

gastos com o pessoal do executivo foi o menor. Em 2013 o gasto 

se aproximou do limite prudencial que é 51,3%, ou seja, (95% de 

54%), caso ultrapasse esse limite o órgão está proibido de fazer os 

atos constantes nos incisos do parágrafo como dito anteriormente. 

Pode ser verificado que quando o percentual de gastos com des-

pesas de pessoal se aproxima do limite, limita os investimentos em 
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outras áreas, e quando o percentual é relativamente baixo, possibi-

lita maiores investimentos em outras áreas.

Conforme o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, des-

pesas com pessoal é definido como: III - na esfera municipal: b) 

54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

Com base na pesquisa, no exercício financeiro de 2013, o mu-

nicípio destinou 51,14% de sua Receita Corrente Líquida para 

cobertura da folha de pagamento, o que atende aos limites estabe-

lecidos pela LRF, todavia é necessário haver cautela, pois superou 

o limite de alerta, portanto o papel do controle interno é alertar, o 

que não gera nenhuma outra providência a ser tomada conforme 

definido pelo art. 59 da Lei 101/2000.

E nos casos em que os gastos com pessoal superem o limite 

total que é de 54% haverá medidas de redução conforme estabele-

cido na Lei 101/2000 em seu art. 22.

No exercício financeiro em questão (2013) o que ocorreu foi 

a superação do limite de alerta, qual não gera nenhuma providência 

além do controle interno ficar de vigilância. No exercício de 2014 

a destinação de receitas com o gasto de pessoal foi 6,03% menor 

com relação ao exercício de 2013. Em 2015, o dispêndio com 

gastos de pessoal em relação ao exercício de 2014 foi 2,5% menor. 

No exercício de 2016 em relação ao de 2015 o gasto com pessoal 

foi 1,65% menor. E em 2017, o gasto com pessoal foi 4,02% maior 

do que no exercício financeiro de 2016. Verifica que o município 

tem seguido a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange ao 

gasto com pessoal, somente no exercício de 2013 que o gasto se 
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aproximou do limite prudencial, o que faz que o controle interno 

do município fique em alerta.

No que tange aos investimentos em saúde o, a Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), relata que o município deve aplicar no 

mínimo 15% de suas receitas com impostos e transferências nas 

ações e serviços públicos.

Acerca dos limites de investimento em saúde e educação no 

município de Goiás, verifica-se, que conforme a Lei Complemen-

tar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, em seu artigo 7º.

Portanto o controle interno, no que tange aos gastos e investi-

mentos acima mencionados, deve acompanhar se os gastos públicos 

estão sendo executados de acordo com as regras constitucionais, 

com todo o percentual constitucional atendido e com aplicação 

dos recursos nos termos da legislação vigente. Confira abaixo os 

índices de investimento em saúde e educação do município de 

Goiás, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 – Índices de Saúde e Educação

Exercício 
Financeiro 
examinado

(Saúde)

%

Exercício
Financeiro
examinado
Educação

%

2012 16,29 2012 25,39

2013 20,63 2013 28,29

2014 15,88 2014 32,35

2015 15,15 2015 33,26

2016 15,28 2016 31,69

2017 22,54 2017 34,31

Fonte: TCM (2019)
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Para melhor entendimento e visualização confira tabela 2, 

nela podemos verificar que em 2012 foi o ano que o índice mais 

se aproximou do limite, a Constituição exige que os municípios 

apliquem ao menos 25% de sua receita resultante de impostos e 

transferências na manutenção e no desenvolvimento da Educação.

Nos índices de educação, visto sua evolução na tabela 2, hou-

ve um constante investimento. No exercício de 2012, o investido 

(25,39%) foi próximo do limite definido pela CF/88, já em 2013 

teve um aumento de 2,9%, em 2014 aumentou 4,06% em relação 

a 2013. Em 2015 aumentou 0,91% em relação a 2014. No exer-

cício de 2016 houve uma baixa nos investimentos nessa área de 

1,57% em relação ao exercício anterior. E em 2017 foi investido 

o total de 34,31%, que corresponde a um aumento de 2,62% em 

relação a 2016.

Na tabela 2 verifica-se que durante três anos os investimentos 

na saúde se aproximaram do limite (15%), e no ano de 2017 houve 

um investimento maior nessa área.

Nos índices de saúde o exercício de 2012 houve um investi-

mento total de 16,29%, no exercício de 2013 teve um aumento do 

investimento de 4,34% em relação ao exercício de 2012. Em 2014 

houve um investimento menor de 4,75% em relação ao que foi 

investido em 2013. No exercício de 2015, comparado ao anterior 

houve uma baixa de 0,73% o que se aproximou do limite definido 

pela CF/88. Em 2016 o aumento foi de 0,13% com relação ao 

exercício de 2015. E em 2017, foi o exercício de maior investi-

mento nessa área, com investimentos de 7,76% a mais do que o 

exercício anterior.



243

A partir da pesquisa verificou-se que o município tem seguido 

os limites impostos pelas legislações no que se refere aos gastos 

com pessoal, investimentos na saúde e educação, de acordo com as 

Lei de Responsabilidade Fiscal, Constituição Federal, entre outras, 

e nota-se que o controle interno tem agido auxiliando na gestão 

para a boa condução dos negócios públicos.

Conclusão

Verifica-se que o Controle Interno na Administração Pública 

Municipal se faz importante por atuar como mecanismo de con-

trole do limite dos gastos com pessoal e como instrumento que 

proporciona subsídios para assegurar o bom gerenciamento dos 

negócios e atividades públicas, atuando de forma anterior, simultâ-

nea e depois aos atos administrativos, buscando manter o controle 

físico-financeiro da organização, auxiliando na gestão e no alcance 

dos resultados pretendidos.

Portanto é possível identificar que a função do controle in-

terno é de prevenir, detectar e corrigir erros. E os objetivos do 

controle interno é promover operações ordenadas, econômicas, 

eficientes, eficazes para a coletividade; salvaguarda dos recursos 

contra perdas, abuso administrativo, erros e fraudes; aderência às 

leis e regulamentos; desenvolvimento e manutenção de dados fi-

nanceiros confiáveis.

A partir da pesquisa realizada o controle interno do município 

de Goiás tem atuado de forma a prevenir irregularidades através 

de normativas especificas no âmbito municipal de Goiás, no que 

tange aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a 
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Constituição Federal, visto que apesar de ter superado o limite de 

alerta com gasto de pessoal não foi necessário tomar outras pro-

vidências e nos exercícios seguintes ficou dentro dos limites legais 

nas três áreas pesquisadas. Assim, nota-se com essa pesquisa que 

o município como um todo está obedecendo aos valores limites 

estabelecido com pessoal, saúde e educação.

Verifica-se assim que o controle interno é um instrumento 

gerencial, instrumento de transparência da atuação da adminis-

tração, visto que ele dificulta práticas ilícitas e cobra do gestor à 

prestação de contas.

O Controle Interno é muito maior do que apenas o de fisca-

lizar. Sua função é servir como ferramenta de apoio ao prefeito e 

de orientar, e somente após, cobrar, caso seja constatada algum ato 

ilícito de malversação do dinheiro público.

Portanto, o controle interno municipal deve ser efetivo na 

atuação de prevenção de fraudes e erros, adotando em todos os 

atos e fatos da administração pública municipal a definição de re-

soluções e normativas internas para acompanhar a realização dos 

procedimentos administrativos no âmbito municipal, neste contex-

to as normas devem ser seguidas e fiscalizadas pelo responsável da 

Secretaria de Controle Interno Municipal.
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Resumo

A democracia representativa é um modelo onde o povo esco-

lhe um representante por meio do voto, o qual deve representar e 

atender as necessidades dos cidadãos, enquanto na democracia par-

ticipativa o povo participa ativamente na tomada das fundamentais 

decisões políticas. O Brasil é um país democrático em que o povo 

é soberano, portanto, a participação por parte dos cidadãos é de 
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extrema importância. Desse modo, há uma tremenda necessidade 

da população estar atenta às decisões dos seus representantes para 

que, além do voto, esses possam colocar a democracia participativa 

em prática, a fim de que, a vontade do povo seja atendida de forma 

eficaz. Essa pesquisa tem como método o exploratório e caráter 

quantitativ, para a coleta dos dados fora elaborado um questioná-

rio com questões abertas e fechadas. Os resultados desta pesquisa 

apontaram uma deficiência da participação dos comerciantes no 

município, sendo verificado falta de conhecimento da população 

sobre a importância de sua participação nas decisões políticas. Os 

resultados obtidos mostram que os comerciantes têm interesse na 

participação democrática da cidade, porém pouco sabem a respeito 

do assunto ou como isso pode se tornar uma rotina em suas vidas. 

O objetivo da pesquisa fora alcançado analisando-se o nível de 

participação democrática dos comerciantes vilaboenses, do bairro 

João Francisco, na Cidade de Goiás-GO.

Palavras-Chave: Democracia, Democracia Participativa, De-

mocracia Representativa, Comerciantes, João Francisco.
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PARTICIPATORY DEMOCRACY: analysis 
of the level of Vilaboense merchants´ 
democratic participation in the João 
Francisco neighborhood

Abstract
Representative democracy is a model where people choose a 

representative through voting, which must represent and meet the 

needs of the citizens, while in participatory democracy the people 

actively participate in taking fundamental political decisions. Brazil 

is a democratic country where the people are sovereign, therefore 

citizens participation is of extreme importance.Thereby, there is a 

tremendous need for the population to be attentive to the deci-

sions of their representatives so that, in addition to votting, they 

can put participatory democracy into practice, so that the will of 

the people is fulfilled effectively. This research has as its method the 

exploratory and it is a quantitative research and for the collection 

of data it was elaborated a questionnaire with open and closed 

questions. The results of this research showed a deficiency in the 

participation of merchants in their town, thus verifing the lack 

of knowledge in the population about the importance of their 

participation in political decisions. The results obtained show the 

merchants have an interest in the democratic participation of the 

city, but little do they know about the subject or how it can be-

come a routine in their lives. The objective of the research was 

achieved, analyzing the level of democratic participation of the 

Vilaboenses merchants, from the neighborhood of João Francisco, 

Cidade de Goiás, Goiás, Brazil.
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Key words: democracy, participatory democracy, representati-

ve democracy, merchants, João Francisco.

1. Introdução

Em linhas gerais, Democracia é o governo do povo, ou seja, 

na democracia todo o povo toma as decisões básicas e mais im-

portantes com relação ao viver em comum, como por exemplo, 

as políticas públicas. O que é deixado de forma clara na frase de 

Abraham Lincoln, que corrobora com tal definição de Democra-

cia: “Governo do povo, pelo povo e para o povo”1. Ao dizer 

que é “do povo”, remete a ideia de que a soberania é um patrimô-

nio coletivo, onde todos devem participar da tomada de decisões 

que estão relacionadas ao coletivo; “pelo povo” refere-se ao fato de 

que o exercício do poder não tornará ninguém diferente; “para o 

povo” consiste que as decisões devem se voltar para o bem comum, 

não para o benefício de alguém ou grupo específico.

Ao analisar o cenário da conjuntura social e política brasileira 

ao longo do tempo, indaga-se se de fato a Democracia Participativa 

constitui as tomadas de decisões governamentais, ou trata-se de 

um conceito ilusório. Percebe-se que não há o exercício pleno 

da Democracia, deixando a desejar das instituições e dos próprios 

representantes, a eficácia da participação ativa do cidadão no que se 

refere às decisões do viver comum, o que de certa forma, contradiz 

a precípua da democracia na qual o povo tem soberania e toma as 

1 Sessões de ética pública devem ser abertas, diz conselheiro da República. Disponível em 
<https://www.conjur.com.br/2019-fev-01/conselheiro-propor-abertura-sessoes-etica-publica>. 
Acessado em 31/01/2019.
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principais decisões sobre a vida comum. Tal ponderação poder-se-á 

considerada um dos principais desafios para a estruturação da De-

mocracia no Brasil, que se trata de acoplar as instituições políticas 

de modo profícuo com as formas de vida social.

Por sua vez, o presente artigo preocupar-se-á com a averigua-

ção da Democracia Participativa no comércio da Cidade de Goiás, 

delimitando-se no bairro João Francisco, onde fora realizado a apli-

cação de questionários com determinado número de comerciantes, 

se tratando uma pesquisa amostral. Além da introdução, o trabalho 

se subdivide em referencial teórico, com a análise mais precisa do 

conceito de Democracia e suas classificações; metodologia, onde é 

apresentada de forma mais detalhada as características da pesquisa, 

sendo esta, com abordagem metodológica embasada em pesquisa 

qualitativa de caráter exploratório e descritivo; análise de dados, 

com discussão dos resultados obtidos; e por fim, a conclusão.

2. Revisão Bibliográfica

2.1 Democracia Representativa e Participativa

A democracia é um sistema político em que o povo exerce a 

soberania. Esse modelo é produto da evolução humana e, apresen-

ta-se como um modo de organização política para a tomada de 

decisões coletivas. (BOBBIO, 1986, p. 09-10).

Existem diferentes modelos de democracia, dentre esses, a de-

mocracia representativa, que se consolida de fato, no século XVIII 

e se desenvolve de forma resistente na conjunturaglobalizante do 

século XX. (SANTOS; AVRITZER, 2002). Nesse modelo de de-
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mocracia, o povo escolhe um representante por meio do voto, o 

qual deve representar e atender as necessidades dos cidadãos.

Bobbio (1997) destaca os três modelos possíveis de representação 

política: 1) a representação como relação de delegação; 2) a represen-

tação como relação de confiança; e 3) a representação como “espelho” 

ou representatividade sociológica. Ainda segundo os autores,

[...] o primeiro modelo destaca um representante que não pos-

sui qualquer vontade ou autonomia; o segundo, um representante 

autônomo, cuja atuação tem orientação única na defesa dos inte-

resses dos representados; e o terceiro, vê no organismo representa-

tivo um microcosmos que reproduz fielmente as características do 

corpo político. (BOBBIO, 1997)

A democracia representativa em teoria visa eleger um indiví-

duo que possa retratar toda a sociedade, de forma que diminua a 

desigualdade e aumente a qualidade de vida da população. Porém 

a representação cria sua própria desigualdade, pois esses repre-

sentantes tendem a ser homens, brancos, mais ricos que a média 

da população e com maior nível de instrução formal, ou seja, é 

criada a desigualdade entre aqueles que têm e aqueles que não 

têm acesso aos espaços de exercícios de poder. (MIGUEL, 2017). 

Isto é, o objetivo era que o representante atendesse as necessidades 

da população, porém na realidade isso acaba não acontecendo, ao 

contrário, apenas parte da população é privilegiada, aumentando a 

desigualdade social.

Segundo Macedo (2008), “assim, se considerarmos que é da 

essência do sistema democrático o ‘poder do povo’ e o efetivo con-

trole dos resultados, pode-se dizer que a democracia representativa 
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está deveras distante da essência do termo: de poder do povo, para o 

povo.” Também argumenta Bobbio (1986), “devemos ir da demo-

cracia do Estado à democracia da sociedade”. Pois a única iniciativa 

do cidadão, atualmente, está sendo o voto.

Um outro tipo de democracia é a participativa, nesse modelo, 

o povo participa ativamente nas tomadas das fundamentais decisões 

políticas. Democracia participativa entende uma participação de 

todos, com totalidade de meios, traços e mecanismos que sejam 

capazes de existir e que foram pensados e criados para aumentar as 

áreas de participação da população nas deliberações políticas e nas 

ações da administração pública. (MACEDO, 2008).

De acordo com Lüchmann (2007), a democracia participativa 

examina a representatividade por ter uma personalidade instru-

mental, competitivo e egoísta, limitando a política a escolha, isto é, 

as eleições periódicas. Como argumenta a mesma autora, o modelo 

participativo articula os direitos e deveres dos cidadãos com a au-

tonomia popular em busca do comparecimento da população nas 

discussões e deliberações políticas. Segundo Pateman (1992),

A principal função da participação na teoria da democracia 
participativa é, portanto, educativa; educativa no mais am-
plo sentido da palavra, tanto noaspecto psicológico quanto 
no de aquisição de prática de habilidades e procedimentos 
democráticos. Por isso, não há nenhum problema especial 
quanto à estabilidade de um sistema participativo; ele se 
auto-sustenta por meio do impacto educativo do proces-
so participativo. A participação promove e desenvolve as 
próprias qualidades que lhe são necessárias; quanto mais os 
indivíduos participam, melhor capacitados eles se tornam 
para fazê-lo. (PATEMAN, 1992, p.61)
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Sendo assim, percebe-se que quanto mais o cidadão participa 

democraticamente, mais a participação cumpre com sua função 

que é educar. E essa educação não se restringe apenas às práti-

cas, mas também nas formas de ver e pensar, ou seja, muda os 

aspectos psicológicos da sociedade. Pois o cidadão cada vez mais 

compreende e adquire conhecimentos acerca da democracia e vê 

sua participação como parte crucial para que essa democracia seja 

de fato colocada em prática.

A participação pode amplificar os horizontes, dar aos cidadãos 

a assimilação da lógica política, de forma que serão mais capacita-

dos para intervir de forma consciente, até mesmo estratégica, na 

formação de seus próprios interesses. (MIGUEL, 2017).

Como coloca Macedo (2008), “para a democracia participa-

tiva, cidadão não é mero sinônimo de eleitor, mas de indivíduo 

participante, fiscalizador e controlador da atividade estatal.” Ou 

seja, sua atuação como cidadão não se resume ao voto, mas em 

todas as principais decisões da vida política de seu País.

Segundo o autor (2008), dentro da democracia participativa há 

instrumentos que podem ser utilizados pela sociedade para partici-

par das atividades estatais, são:

aqueles atinentes à representação, basicamente relacio-
nados ao sufrágio universal; b) aqueles tradicionalmente 
constantes do rol dos instrumentos da democracia dire-
ta: plebiscito, referendo e iniciativa popular; c) aqueles 
inovadores, peculiares da democracia participativa, que 
consistem nas mais variadas formas de participação da so-
ciedade, como meio de legitimação do poder e exercício 
da soberania popular. (MACEDO, 2008).
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Ou seja, o termo sufrágio universal está se referindo ao pleno 

direito ao voto de todos cidadãos adultos, independente de alfabe-

tização, classe, renda etc. para eleger um representante da sociedade; 

plebiscito e referendo, são consultas ao povo, mas no primeiro caso a 

população é convocada previamente à criação do ato administrativo 

ou legislativo, enquanto que no segundo é convocada posteriormen-

te, cabendo ao povo emendamentos constitucionais ou até sanção de 

leis ordinárias; iniciativa popular, refere-se ao direito da população 

expor projetos de lei ao Poder Legislativo. (GARCIA, 2005).

Além dessas formas de participação há outras, como por exem-

plo, o orçamento participativo, que de acordo com Assis (2009 

apud SANTOS et al., 2017) “é o instrumento o por meio do qual 

o Estado expressa suas escolhas financeiras.”

3. Metodologia

Neste tópico apresenta-se a metodologia utilizada no trabalho, 

que conforme Gil (1999, p.27 ) “possibilita investigar qualquer área 

de conhecimento, no entanto, é um processo bem complexo, exis-

tindo uma variedade de métodos que são determinados de acordo 

como objeto de estudo e pela classe de proposições a descobrir.” 

Nesse trabalho se optou pelos métodos de pesquisa qualitativa de 

caráter exploratório e descritivo com uso de fontes primárias, ou 

seja, dados coletados pelos próprios autores do presente trabalho.

Quanto à abordagem, trata-se de pesquisa de caráter qualitati-

va, ou seja, trabalhando com dados sem a precisão de representati-

vidade numérica, preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade 

que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 
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explicação da dinâmica das relações sociais. (GERHARDT, SIL-

VEIRA, 2009. p.32).

Quanto ao procedimento, utilizou-se o método exploratório, 

que segundo Gil, tem como objetivo:

[...] proporcionar maior familiaridade com o problema, 
com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipó-
teses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 
principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 
intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, 
de modo que possibilite a consideração dos mais variados 
aspectos relativos ao fato estudado. (GIL, 2002. p.41)

Para tal, fora aplicado questionários com a temática do traba-

lho, para a obtenção de dados para análise estatística.

4. Apresentação E Análise De Resultados

Para a realização deste trabalho, foi aplicado um questionário 

para 20 comerciantes do bairro João Francisco na Cidade de Goiás, 

para analisar seus conhecimentos a respeito da participação política 

e se faziam parte e até que ponto eles participavam. A pesquisa foi 

realizada com 11 mulheres e 9 homens de faixa etária de idade 

variada. No gráfico 1, foi feita uma afirmação para que eles respon-

dessem se concordavam ou não, e como pode ser visto houve uma 

igualdade nas respostas entre concordo parcialmente e discordo. 

Apesar desse elevado índice que aponta uma participação dos co-

merciantes na política participativa da cidade nos próximos gráficos 

percebe-se que eles pouco sabem das políticas participativas.
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• Gráfico 1 

Fonte: Dados da pesquisa

No gráfico 2, foi questionado aos comerciantes sua participa-

ção em audiências públicas, e 70% desses comerciantes apontaram 

que nunca participaram. Como havia perguntas discursivas, mui-

tos afirmaram em seus relatos nunca terem ouvido falar sobre o 

assunto. Ou seja percebe-se uma falha em relação a democracia, 

pois como Bobbio (1986), diz a respeito que a tomada de decisões 

políticas está ligada com o interesse do povo. A vontade do povo 

deve exercer soberania, porém como a pesquisa aponta o povo 

pouco sabe das decisões que são tomadas a seu respeito.
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• Gráfico 2

Fonte: Dados da pesquisa

• Gráfico 3

Fonte: Dados da pesquisa
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Neste gráfico 3, a intenção foi de verificar o conhecimento dos 

comerciantes a respeito das participações políticas disponíveis. E foi 

observado que 35% dos comerciantes entrevistados não tem conhe-

cimento de nenhum das políticas que deveriam ser disponibilizadas 

para população.um índice alto quando se pensa na democracia para 

todos e na participação da população nas decisões políticas. O Con-

selho é a forma de participação política que os índices mostram ser 

conhecida, 55% dos entrevistados responderam que conheciam essa 

forma de participação, essa afirmação é refletida no gráfico 4, que 

mostra que 25% dos entrevistados disseram que essa é a forma de 

participação que a prefeitura oferece para os comerciantes. Porém 

continua sendo um indicador baixo levando em consideração que 

50% deles responderam que nenhum das formas apresentadas (ple-

biscito/referendo, iniciativa popular, conselhos consulta pública e 

orçamento participativo), eles tinham conhecimento.
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• Gráfico 4

Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico 5

Fonte: Dados da pesquisa
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O gráfico 5, trata-se de uma afirmação a respeito de um apro-

fundamento da democracia participativa na cidade, e 75% dos co-

merciantes demonstraram favoráveis a ter essa mudança. A pesquisa 

foi realizada pelos autores do trabalho, isso ocasionou em um contato 

direto com os comerciantes, podendo assim, ser possível identificar 

a indignação de alguns por não ser passado para a população as in-

formações necessárias para uma participação mais ativa. Um dos co-

merciantes relatou em uma pergunta discursiva sobre as vantagens da 

democracia participativa para os comerciantes, foi: “nenhuma, pois as 

votações da câmara de vereadores mal divulgam o que é de interesse 

da população ou do comércio.” Ou seja, existe um descontentamen-

to dos comerciantes em relação a como são realizadas as votações no 

município e a falta de informação para população.

Essa análise da população vai contra o que Abraham Lincoln 

afirmou, sobre um “Governo pelo povo”, existe uma carência da 

população em relação a informações dos seus representantes e as 

decisões tomadas.
• Gráfico 6

Fonte: Dados da pesquisa
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Neste último gráfico, apenas buscou-se analisar a percepção 

dos comerciantes em repassar as informações de políticas de par-

ticipação caso elas chegassem até eles, e 75% responderam que 

repassariam essa informação. Pois é importante que exista também 

um diálogo entre os comerciantes a esse respeito. Neste contexto 

se as informações chegassem a alguns comerciantes, logo a maioria 

saberia das datas de participação popular na Câmara.

5. Considerações Finais

Mediante ao que foi pesquisado e analisado, pode-se concluir 

uma deficiência em relação a democracia participativa dos comer-

ciantes do bairro João Francisco na Cidade de Goiás, pois, quando 

entende-se que a democracia é para o povo e realizar a vontade 

do povo em bem comum e esta não ocorre é visível a falha na 

organização pública municipal. Como foi relatado na análise, gran-

de maioria dos comerciantes não têm conhecimento das políticas 

participativas, isso foi constatado também pelo fato de que algumas 

perguntas propostas no questionário não foram respondidas por 

falta de conhecimento da população.

Portanto, é necessário um avanço na democracia participativa 

na Cidade de Goiás, pois é importante que a população esteja cien-

te das ações realizadas por seus representantes. Os representantes 

devem pensar no interesse da população, não em seu bem indivi-

dual, isso leva a população desacreditar no poder público.
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Questionário da pesquisa

Informações gerais

Favor marcar com um X onde tiver o quadrado, somente na res-
posta que melhor se apresente para você e uma resposta clara 
onde for de escrever.
1. Sexo:

Masculino Feminino

2. Faixa de idade:
Até 25 anos De 25 a 35 anos De 35 a 45 anos

De 45 a 60 anos Acima de 60 anos

3. Os comerciantes participam da vida política na Cidade de Goiás.
Concordo Concordo Parcialmente
Discordo Discordo parcialmente

4. Você já participou de alguma audiência pública?

Sim Não

5. Dessas formas de participação política quais você conhece?

Plebiscito/referendo Iniciativa Popular Conselhos
Consulta Pública Orçamento participativo

6. Qual dessas formas de participação política a prefeitura fornece para os comer-
ciantes vila boense?

Plebiscito/referendo Iniciativa Popular Conselhos
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Consulta Pública Orçamento participativo

7. Você conhece alguma forma de participação política além dessas na Cidade de 
Goiás? Se sim, qual?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8. Quais vantagens você vê na democracia participativa para os comerciantes do 
João Francisco?____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

9. Acredito que haja necessidade de aprofundamento da democracia participativa 
na Cidade de Goiás.

Concordo Concordo parcialmente
Discordo Discordo Parcialmente

10. Desde quando você sabe da existência da democracia participativa?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

11. Quando fica sabendo de algumas formas de participação democrática na Cida-
de de Goiás você repassa essa informação?

Sim Talvez Não

12. Qual atitude você tem quando considera preciso uma intervenção pública?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Resumo

O empreendedorismo é um processo de iniciativa e imple-

mentação de novos negócios e ideias em alta na atualidade. O 

empreendedor é bem-vindo no mercado, pois executa ideias, 

dando energia nos negócios e mercado, alavancando recursos e 

estimulando talentos. É aquele que percebe as oportunidades, e 

sendo rápido, realizam antes que outros façam, conseguindo um 

diferencial percebido diante da concorrência. Como ferramenta 

desse trabalho, o marketing de serviço pode garantir nos salões de 

beleza, a fidelidade de seus clientes e a prospecção de outros. Assim 
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sendo, o presente trabalho tem por objetivo analisar as estratégias 

de melhorias no marketing de serviço de um grupo de empreen-

dedoras na área de beleza da Cidade de Goiás. O fato essencial 

que norteou a escolha do tema, foi o aumento de empreendedores 

à procura pela independência profissional e a necessidade de so-

bressair no mercado em crise. Dessa forma surge a preocupação 

de como esses empreendedores efetuam o marketing de serviço. 

O Marketing de Serviço envolve todo o processo da venda até 

o encantamento dos clientes. Ccompreende o processo normal 

de desenvolvimento e preparo do serviço, determinação de preço, 

definição das formas de entrega e de promoção de serviços para o 

cliente. Como metodologia foi feito estudo de casos em três salões 

de beleza com as mesmas características e serviços oferecidos aos 

clientes a fim de verificar a qualidade do marketing de serviço 

analisando a eficiência e satisfação dos mesmos. Como resultado, 

verificou-se que há ferramentas e estratégias não utilizadas que 

podem ser atraentes ao serviço prestado, a garantia da fidelização e 

aumento da clientela.

Palavras-chaves: Empreendedorismo; Marketing de serviços; 

Salões de Beleza

Abstract

Entrepreneurship is a process of initiative and implementation 

of new business and ideas that are currently high. The entrepreneur 

is welcome in the market because he executes ideas, giving energy 

in the business and market, leveraging resources and stimulating 

talents. It is the one who perceives the opportunities, and being fast, 
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they perform before others do, achieving a perceived differential 

before the competition. As a tool of this work, service marketing 

can guarantee in beauty salons, the loyalty of its clients and the 

propectation of others. The objective of this study was to analyze 

the strategies of improvements in service marketing of a group 

of entrepreneurs in the area of   beauty of the city of Goiás. The 

essential fact that guided the choice of theme was the increase of 

entrepreneurs looking for the professional independence and the 

need to excel in the market in crisis. In this way, there is a concern 

about how these entrepreneurs carry out service marketing. Service 

Marketing involves the whole process of selling up to the charm 

of the customers. It comprises the normal process of development 

and preparation of the service, determination of price, definition 

of the forms of delivery and promotion of services for the client. 

As methodology was done case study in three beauty salons with 

the same characteristics and services offered to clients in order to 

verify the quality of service marketing analyzing their efficiency 

and satisfaction. As a result, it has been found that there are unused 

tools and strategies that can be attractive to the service provided, 

ensuring customer loyalty and increasing customer loyalty.

Keywords: Entrepreneurship; Marketing services; Beauty salons.

1. Introdução

O bom empreendedor sabe aproveitar as oportunidades e atra-

vés do marketing de serviço agrega valor a produtos e serviços, se 

preocupa com a gestão de recursos e com os conceitos de eficiência 
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e eficácia. Drucker (1998) enfatiza que empreendedores não causam 

mudanças, e sim exploram as oportunidades que as mudanças criam.

O marketing de serviço é uma ferramenta de suma impor-

tância para o bom funcionamento de qualquer organização. Com 

a expansão do mercado e o aumento do consumo, coincidiu-se 

com uma preocupação maior na hora de prestar um serviço, tor-

nando-se um diferencial na elevação das vendas, na manutenção e 

ampliação na quantidade de clientes.

Para Barreto (1998, p. 190) “empreendedorismo é habilidade 

de criar e constituir algo a partir de muito pouco ou de quase 

nada”. É ampliar uma organização observando, analisando e des-

crevendo. Na concepção Dornelas (2008) empreendedor percebe 

uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela 

com riscos sempre calculados, tendo muita atenção na hora das 

decisões para não tomar atitudes inadequadas.

Para obter grande diferencial, as empresas precisam conhecer 

seu cliente para facilitar na hora de prestar seus serviços, sendo 

que os produtos fornecidos por elas podem ser os mesmos, mas 

o que se torna diferencial é modo como tratam seus clientes. 

Enfatiza Horovitz (1993): a qualidade de serviços passou a ser um 

fator-chave na decisão da compra.

Para que a organização tenha sucesso, é necessário fazer uma 

análise do melhor cenário para seu negócio, além de definir metas 

para acanhar forças competitivas. “O principal objetivo da orga-

nização é ser melhor que a concorrência naqueles aspectos de 

desempenho que o cliente mais valoriza” (GIANESI, 1996, p. 198).
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Nessa concepção, as empresas possuem necessidades de conquis-

tar cada vez mais clientes, oferecendo serviços de qualidade, na busca 

da fidelização dos mesmos. A preocupação adotada é saber como os 

pequenos empreendedores se sobressaem nessa era de monopoliza-

ção, sendo que muitos são inexperientes para lidar com as armadilhas 

do mercado e acabam não conseguindo manter seu negócio.

Portanto, buscou-se reunir dados e informações de como os 

empreendedores em salões de beleza na Cidade de Goiás estão 

prestando seus serviços aos clientes quais estratégias de comunica-

ção estão sendo adotadas?

Assim o objetivo geral desse artigo é analisar e apresentar estra-

tégias de serviço e comunicação para empreendedores de salões de 

beleza na Cidade de Goiás-GO. Como específicos, será verificado 

como o marketing de serviço está sendo ofertado pelos empreen-

dedores na área de beleza na Cidade de Goiás, em seguida, analisar 

as estratégias de melhorias de comunicação e de relacionamento 

nos salões de beleza pesquisados. Nessa propositura, será feito um 

estudo de campo analisando como é elaborado o marketing de 

serviço por esses profissionais, a pesquisa também utilizará ques-

tionários com os clientes para saber suas percepções. Em seguida, 

levantará estratégias de melhorias para cada necessidade.

O comércio de produtos de beleza e salões de beleza tem apre-

sentado em expansão nos últimos anos. De acordo com um estudo 

da Nuvem Shop, beleza foi o segundo segmento de lojas que mais 

cresceram no primeiro semestre de 2018, com um aumento médio 

de 117% em relação ao ano anterior do estudo. Contudo, é preciso 

atender todas as exigências estabelecidas pelos clientes e, por essa 
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razão, o atendimento envolve muitas estratégias fundamentais em 

um bom relacionamento.

2. Contextualização Entre Empreendedorismo, 
Marketing De Serviço e Salão De Beleza

O empreendedorismo no Brasil começou a tomar forma na 

década de 1990, quando entidades como Sebrae e Sociedade Bra-

sileira para Exportação de Software (SOFTEX) foram criadas”. Os 

meios políticos e econômicos do país não eram propícios ao for-

necimento de informações de auxílio aos empreendedores. Através 

dos programas criados pela SOFTEX o termo empreendedorismo 

começou a despertar na sociedade brasileira. Passando mais de 25 

anos pode-se dizer que o Brasil se encontra com um potencial 

muito auto e pode desenvolver um dos maiores programas de ensi-

no de empreendedorismo de todo o mundo. (DORNELAS, 2016).

São várias as definições para o empreendedor, Dornelas (2016) 

traz a seguinte definição:

O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica 
existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela 
criação de novas formas de organização ou pela exploração 
de novos recursos e materiais. Dornelas (2016, p. 29)

Outra abordagem é que o empreendedor é uma pessoa com 

sensibilidade e controle financeiro, sabe ser dinâmico e realiza-

dor de propostas, é aquele que inicia um negócio para realização 

de uma ideia ou um projeto pessoal, estão sempre assumindo 

riscos, responsabilidades e, inovando em sua área de atuação. 

(CHIAVENATO, 2005).
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No mesmo sentido Carvalho (1996) traz a seguinte definição:

[...] os empreendedores possuem capacidade de criar algo 
novo, assumem responsabilidades de obter sucesso em seu 
negócio, são ousados, e aprendem com os erros, encaram 
seu negócio como um desafio a ser superado tem facilida-
de para solucionar problemas que podem influenciar em 
seu empreendimento, e mais, identificam oportunidades 
que proporcionam melhores resultados. (CARVALHO 
1996, p. 79-82).

Os empreendedores de sucesso adquirem habilidades que 

são desenvolvidas de acordo com o passar do tempo, sendo cha-

madas de habilidades empreendedoras. De acordo com Hisrich 

e Peters (2009), pode-se classificar as habilidades empreendedo-

ras em três tipos:

1. Técnicas – referente atenção, oralidade, 
organização, treinamento, trabalho em equipe e 
know-how1 técnico.

2. Administrativas – relacionam à criação, ao de-
senvolvimento e à administração de empresas.

3. Pessoais – diz respeito ao controle interno dis-
ciplina, risco, capacidade de inovar, persistência, 
liderança visionária e orientação para mudanças. 
(HISRICH E PETERS 2009)

Portanto ser um empreendedor é um grande desafio, não são 

todos os indivíduos que possuem espírito empreendedor. Quando 

se trata de empreender dependendo dos conceitos de beleza, pode 

ser algo de maior desafio, afinal são vários os conceitos, pois cada 

pessoa tem para si o que acha belo.

1 Know-how: é o conhecimento de como executar alguma tarefa.
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Muitos consideram beleza como estética, mas de acordo com 

Duarte Júnior, (1986, p. 9) “A experiência estética é a experiência 

que temos frente a um objeto ao senti-lo como belo”. Para Eagle-

ton (1993), se a estética não proporciona nenhum conhecimento,

“ela oferece algo mais profundo: a consciência para além 
de qualquer demonstração racional, de que se está em casa 
com o mundo, e que o mundo é arranjado de acordo com 
nossas capacidades. (Eagleton, 1993, p. 66)”

Atualmente, a imagem está tornando a idealização da identi-

dade da pessoa, e a beleza está vigorosamente ressaltada na cultura 

contemporânea; as pessoas idealizam um padrão de beleza e acham 

que toda a população deve estar inserida nele. Assim, a busca por 

profissionais de beleza aumenta expressivamente.

Apesar das dificuldades enfrentadas, os “Salões de Beleza” não 

param de crescer e sedimentar a importância do SEBRAE na es-

truturação e fortalecimento da competitividade destas MPEs. Desde 

2006 o SEBRAE desenvolve ações e projetos para fomentar o em-

preendedorismo no setor, possibilitando o conhecimento, acesso ao 

mercado, à tecnologia, à inovação, e as práticas de sustentabilidade. 

Considerando-se a atividade “Cabeleireiros e Manicures” o Brasil 

possui hoje em torno de 300 mil negócios formalizados nas catego-

rias MEI, Micro e Pequena Empresa. Cerca de 7 mil salões de beleza 

são abertos por mês em todo o território Nacional, a maioria como 

microempreendedores individuais. Cerca de 4,4 milhões de pessoas 

trabalham em salões de beleza no País. Coloca ainda que o gasto 

mensal das famílias com serviços de cabeleireiro ultrapassou a marca 

de R$ 1 bilhão, um crescimento de 44% em seis anos.
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Além de transmitir uma boa imagem, é preciso ter um bom 

relacionamento. Nas empresas precisam ficar atentas às relações 

existentes tanto entre os funcionários quanto durante o atendi-

mento, sendo que é necessário ter um bom relacionamento com 

os clientes. Nesta propositura, é preciso investir no marketing de 

relacionamento. Ele irá fazer com que os clientes gostem dos pro-

dutos e serviços que a empresa presta.

Limeira (IN: DIAS, 2003) considera o marketing de relacio-

namento como sendo uma estratégia de marketing que procura 

a construção de uma relação duradoura entre cliente e fornece-

dor, que deve ser baseada em confiança, compromisso, parceria, 

investimentos e benefícios mútuos, e resultando na otimização do 

retorno para a empresa e seus clientes. Em concordância, Kotler, 

Philip e Armstrong, Gary (2004), marketing de relacionamento 

significa criar, manter e melhorar relacionamentos com os clientes 

e demais interessados. E ao elaborar estratégias que atraiam novos 

clientes e criar transações com eles, as empresas preocupam em 

reter os clientes existentes e construir com eles relacionamentos 

duradouros e lucrativos.

No que tange a marketing de serviço Para os autores Kotler, 

Hayes e Bloom (2002), um serviço é constituído por uma ação, 

desempenho ou até mesmo um ato intangível que não acarreta 

absolutamente a propriedade do que quer que seja. E a criação 

deste serviço pode ou não estar ligada a um produto material, o 

que torna um serviço mais difícil de ser ofertado, pois sua avaliação 

é feita na hora em que já está sendo prestado.
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No Brasil, o PIB é resultado da soma do total das riquezas 
produzidas no país incluindo indústria, agropecuária e ser-
viços. Em 2007, o setor de serviços representou 65,8% da 
economia brasileira, a indústria 28,7% e a agropecuária
5,5%. Para um país em desenvolvimento, a participação 
dos serviços no PIB foi bem expressiva. (LAS CASAS, 
2012, p. 01)

Diante do exposto, concretiza-se que o setor de serviço re-

presenta uma grande parcela da economia, o seu desenvolvimento 

está cada vez mais expressivo e muito importante. Esse aumento 

expressivo na economia pode ser pelo fato de existirem vários ti-

pos de serviços, que de acordo com Las Casas (2012), podem ser 

formados a partir de uma transação realizada por um indivíduo 

ou por uma empresa, cujo seu objetivo não pode estar associado à 

transferência de um bem.

O fato do Marketing de Serviço possuir uma maior dificulda-

de de ser trabalhado fez surgir uma exigência maior na hora de ser 

trabalhado, sendo necessária uma forma diferenciada, com a finali-

dade de tornar a qualidade tangível e objetivando a necessidade e 

satisfação dos clientes.

Entretanto, o Marketing de Serviço é todo o trabalho envolvido 

nas vendas e no encantamento dos clientes, e ele ajuda as empresas a 

diferenciar o empreendimento dos concorrentes (KOTLER, 2000).

Os processos são relevantes para diferenciar os serviços na 

medida em que refletem o desempenho dos mesmos, procurando 

alcançar a satisfação do cliente. Os processos são as metodologias e 

os procedimentos utilizados para prestar um serviço.



277

3. Metodologia

Goiás também conhecida como cidade de Goiás ou Goiás Ve-

lho - é um município brasileiro do estado de Goiás. Como história 

oficial de criação da cidade, temos como personagem principal a 

figura de um bandeirante, Bartolomeu Bueno da Silva. Em 2001, a 

cidade de Goiás-GO recebeu o título de Patrimônio da Humani-

dade pela UNESCO. Segundo Borba (1999):

Goiás é uma cidade extraordinária no estado, não só por 
ter sido a primeira capital, mas por apresentar as caracte-
rísticas das primeiras formas urbanas introduzidas aqui. A 
paisagem urbana da cidade está penetrada de elementos 
que marcam as temporalidades de sua história e essa he-
rança é o que a cidade fornece atualmente para um novo 
uso de seu espaço – o de patrimônio histórico do estado. 
(BORBA, 1999, p. 72).

A expansão urbana de uma cidade às vezes justifica-se por suas 

taxas elevadas de crescimento demográfico. O que não acontece 

à cidade de Goiás, com uma taxa de habitantes residentes na área 

urbana de 75% do número total de moradores, assim mantém seu 

núcleo urbano ampliando-se apesar do processo de perda popu-

lacional averiguado desde o ano 2000, de acordo com os censos 

demográficos do IBGE.

Em relação à pesquisa do trabalho, constatou-se que a cidade 

de Goiás possui uma média de 20 salões de beleza, sendo empresas 

de médio porte, a maioria de microempreendedores individuais. 

Os salões, em sua maioria, prestam serviços capilares em geral, ma-

nicure e pedicure, depilação, design de sobrancelha, sendo também 
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utilizadas as técnicas de fio a fio e definitiva, depilação, massagens, 

entre outros. Pelo fato de serem muitos salões de beleza, falta fide-

lização maior. Nesse aspecto a pesquisa trouxe sugestões de melho-

rias aos mesmos. Os salões de beleza são importantes, sendo que 

tornou-se cultural; as pessoas estão cada vez mais buscando melho-

rar sua estética, e na cidade de Goiás os serviços de salão de beleza 

são muito utilizados, tanto por homens quanto por mulheres.

A importância deste trabalho baseia-se em análise de como os 

salões pesquisados vêm se comportando na atuação do seu marke-

ting de serviço. Foi realizada análise de questionários e entrevistas.

Este estudo utiliza a metodologia de pesquisa exploratória e 

qualitativa, utilizando o método de Estudo de Campo com en-

trevistas pessoais em três estabelecimentos na cidade de Goiás. As 

entrevistas foram feitas com as proprietárias a respeito do aten-

dimento; depois foram aplicados questionários aos clientes, para 

verificar a viabilidade das estratégias utilizadas. Os questionários 

foram aplicados aos clientes nos dias de sábado, que têm maior 

fluxo nos salões. Todas as pesquisas no mês de agosto e setembro de 

2017. No total foram 15 questionários a cada salão.

4. Discussão Dos Resultados

Constatou-se, por meio dos questionários, que os salões de beleza 

frequentados pelos clientes na cidade de Goiás são preferencialmen-

te procurados por razões diversas: da proximidade de suas casas ao 

atendimento, serviços e produtos ofertados. Há uma diversidade de 

opiniões, sendo que cada segmento de clientes evidencia suas razões 

em procurar cada salão de beleza. Assim, mantém-se uma fidelização 
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conforme os gostos e as necessidades, somando-se aí o trabalho das 

proprietárias. As entrevistas realizadas com as proprietárias deixaram 

claro que os três salões possuem preocupações com os serviços pres-

tados, com a estética, e as empreendedoras são capacitadas e pro-

curam sempre inovar. Por meio das análises, pode-se perceber que, 

apesar dos salões serem bem apresentados na cidade, há uma escassez 

na questão de divulgação. Uma das percepções foi que os salões, por 

terem muito tempo de casa e ter fidelizado uma quantidade mediana 

de cliente, começaram a se acomodar.

De acordo com o questionário, a perspectiva dos participantes 

sobre salões destaca que a preferência e a escolha se dão devido à 

indicação, pelos serviços prestados com qualidade, preços favorá-

veis, e pela confiabilidade nos profissionais.

Sugerem-se também algumas estratégias de serviços que me-

lhorem o atendimento: primeiro as empreendedoras devem sempre 

estar aprimorando seu conhecimento, fazendo cursos, participando 

de eventos, entre outros, para sempre estarem à frente no quesito de 

inovação. Outro fator interessante seria adotar uma brinquedoteca 

ou uma cuidadora de crianças enquanto as mães são atendidas, pois 

muitas deixam de ir ao salão pelo fato de não ter com quem deixar 

a criança. Outra estratégia interessante é criar o dia das noivas, 

o cartão de descontos para as datas como aniversário e festivas, 

pois nessas ocasiões os clientes procuram bastante os serviços de 

beleza, divulgar por meio de vídeos nas redes sociais, mostrando 

as instalações, os produtos, os serviços e o atendimento, bem como 

depoimentos de clientes satisfeitos.
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5. Conclusão

Pode-se constatar que as empreendedoras possuem preocupa-

ção na prestação dos serviços, com a organização do ambiente do 

salão, cada uma acredita que possui um diferencial, mas não preo-

cupam em inovar. Por meio dos questionários, observa-se que as 

pessoas optaram pela escolha dos salões mais por indicação ou pela 

localização; não há muita influência de propaganda nessa escolha. 

A maioria dos entrevistados considera os serviços prestados com 

excelência em um bom preço, ótima forma de pagamento e um 

importante destaque é a confiabilidade nos salões.

Apesar da maioria dos entrevistados considerar que os salões 

investem em propaganda, sendo que essa percepção pode ser pelo 

fato da entrevista não ser realizada com toda população mas só com 

os proprios clientes, as entrevistas com as proprietárias evidenciam 

que há pouco uso e investimento.

Espera-se que a pesquisa traga contribuições e percepções 

para os empreendedores, pois é preciso fazer um bom marketing 

de serviço, com vistas à amplicação no mercado de beleza nas 

cidades preteridas.
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Resumo

Conforto Ambiental é uma disciplina ofertada pela Universi-

dade Federal de Goiás na Regional Cidade de Goiás para os gra-

duandos do curso de Arquitetura e Urbanismo que está presente no 

Plano de Curso e enfrenta alguns desafios no campus. Uma disci-

plina que logra de uma estrutura ainda em ascensão, a qual é crucial 

para o bom entendimento da matéria, além de estar voltada para 

uma área singular (no eixo tecnológico) dentro do curso gerando 

dificuldade de entendimento nos alunos. A monitoria veio com o 

objetivo de ajudar o desenvolvimento dos envolvidos, sendo assim 

algumas estratégias tiveram que ser adotadas para complementar o 
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trabalho do professor, fato que gerou desafios devido à monitora 

ser uma discente que já tinha cursado a matéria e apresentava certa 

desenvoltura com o assunto tratado. Lidar com alunos em estado 

crítico de aprendizado, muitas vezes emocionalmente fragilizados 

pelos desafios da vida acadêmica e mesmo assim fazer com que eles 

assimilem o conteúdo de cunho tecnológico, área com índices ge-

rais de dificuldade, são alguns pontos que incrementam os desafios 

de tutorear a monitoria de uma disciplina.

Palavras-chave: Conforto Ambiental, desafios, monitoria.

Challenges Of Tutoring A Monitoring For 
Environmental Thermal Confort

Abstract

Environmental Comfort is a subject offered by the Federal 

University of Goiás in the Regional City of Goiás for graduates of 

the Architecture and Urbanism course and faces some challenges 

on campus. A discipline that enjoys a structure still in the ascen-

dant, which would be crucial for a good understanding of subject, 

besides being directed to a singular area within the course gene-

rating difficulty of understanding in the students. The monitoring 

came with the objective of helping the development of those in-

volved, so some strategies had to be adopted to complement the 

work of the teacher, a fact that generated challenges because the 

monitor is a simple student who had already studied the subject 

and presented a certain resourcefulness with the subject matter. 
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Dealing with students in a critical state of learning, who are often 

emotionally weakened by the challenges of academic life and yet 

assimilating them to technological content, an area with general 

difficulty indexes, are some of the points that increase the challen-

ges of tutoring a discipline.

Keywords: Environmental Comfort, challenges, monitoring.

1. Introdução

A Universidade Federal de Goiás possui uma regional na Ci-

dade de Goiás que foi criado no cenário de expansão do ensino 

superior (Reuni) e a partir de 2015 passou a oferecer o curso de 

Arquitetura e Urbanismo, desde então a grade conta com a presen-

ça de três matérias de Conforto Ambiental divididas nas áreas de 

térmica, acústica e lumínica, respectivamente. No segundo semes-

tre de 2018 foi ofertado uma vaga para monitoria remunerada na 

matéria de Conforto I, até então somente vagas voluntárias haviam 

sido disponibilizadas e não eram preenchidas. A especificidade da 

oferta surgiu a partir dos resultados obtidos nas edições anteriores da 

matéria onde os alunos apresentavam grandes dificuldades e muitas 

vezes resultavam em retenções. Após o processo seletivo, um plano de 

trabalho foi definido para uma carga horária de trabalho de 12 horas 

semanais. Basicamente as atividades que compunham o plano eram: 

o acompanhamento em horário de aula, reuniões com o professor 

para preparo de material, discussão sobre o andamento dos discentes 

e monitoria extraclasse aos alunos, compondo as atividades.

O presente artigo tem como objetivo reunir e registrar as di-

ficuldades encontradas, as soluções adotadas e os resultados obtidos 
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através deste semestre de trabalho. Posteriormente foram apontadas 

cada uma destas situações vivenciadas e uma conclusão a respeito do 

trabalho desenvolvido durante o tempo da monitoria, apontando os 

pontos positivos e negativos buscando auxiliar o andamento de uma 

matéria da grade curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo em 

uma Universidade Federal na atual situação que o Brasil se encontra.

2. Desenvolvimento

2.1 Análise

Assim como diversas outras áreas da arquitetura, a ciência e tec-

nologia cada vez mais ganham espaço nos cursos de graduação. O 

mundo está vivendo uma evolução tecnológica e nada mais natural 

que as instituições de ensino superior inserirem essas experiên-

cias nas grades curriculares. De nada adianta uma gama de novas 

áreas para estudo sem a presença de profissionais capacitados para 

destrinchá-las, é neste ponto que nasce a importância da presença 

de matérias de cunho tecnológico e científico, como Conforto 

Ambiental, nos cursos de arquitetura e urbanismo.

Desde os primórdios das civilizações o homem usa os recur-

sos que a natureza oferece para sua sobrevivência, com a evolução 

social que o mesmo enfrentou, a extração dos recursos naturais 

aumentou na mesma medida, gerando um desequilíbrio na equa-

ção resultando em catástrofes ambientais que afetam diretamente a 

vida dos seres humanos. Segundo a rede de comunicação britânica 

BBC (2018), a população mundial enfrenta um aumento médio de 

1,2 °C na temperatura global desde o início das medições há 20 
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anos, com uma média crescente de 3°C a 5°C até o ano de 2100, 

o que significa que a cada ano teremos que lidar com temperaturas 

maiores e todos os efeitos negativos que elas acarretam. O uso 

desenfreado dos recursos naturais também afetam na geração de 

energia elétrica e cada vez mais os usuários buscam alternativas para 

se desvencilharem da dependência desta fonte de energia esgotável. 

Outra situação recorrente após a informatização global é o estilo 

de vida estressante, os moradores das grandes cidades lidam com 

longos engarrafamentos, dificuldade de locomoção, cargas horárias 

excessivas e presença de poluição sonora e ambiental o que torna 

o dia a dia estressante e acaba refletindo nas relações interpessoais 

como comportamentos agressivos, violentos e desrespeitosos.

Ao fazer uma reflexão, todos os problemas acima estão interli-

gados e poderiam ser evitados ou ao menos amenizados se uma área 

de atuação dos Arquitetos e Urbanistas fosse inserida no cotidiano 

da população: o Conforto Ambiental. Este vasto campo permeia por 

estudos que auxiliam o conforto do próprio corpo humano referen-

tes a sensações térmicas, lumínica e sonora propiciando bem-estar ao 

usuário daquele espaço, seja ele interno ou externo, otimizando as 

inter-relações graças estratégias desta área. Sendo assim, cada vez mais 

a população tem ciência dos problemas que a cercam e reconhecem 

as possíveis soluções que um profissional qualificado pode ofertar 

abrindo portas para este lucrativo e inovador mercado de trabalho, 

mas que ainda requer muito aprimoramento e popularização para se 

tornar viável para a maioria da população mundial.

A otimização desta devolutiva para a sociedade só depende dos 

profissionais que a fazem acontecer. O epicentro desta populariza-
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ção está nas universidades, onde os futuros profissionais do merca-

do de trabalho se capacitam e disseminam o que foi apreendido no 

meio acadêmico para a sociedade, daí vem a grande importância de 

ofertar Conforto Ambiental nos cursos de graduação.

Os estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uni-

versidade Federal de Goiás na Regional Cidade de Goiás possuem 

esta matéria em sua grade curricular, contando com corpo docente 

capacitado e empenhado em desenvolver as atividades da melhor 

maneira possível mesmo com as dificuldades encontradas como 

falta de verba para estruturação de um espaço para pesquisa e au-

las práticas, mesmo que a importância desta estrutura tenha sido 

comprovada com reconhecimento pelo MEC como exposto por 

Kovaleski e Capraro, 2007, p. 7, fator que afeta diretamente o en-

tendimento dos conteúdos uma vez que são abstratos e requerem 

um nível de aprofundamento maior para sua total compreensão. 

Além do corpo docente, a Universidade disponibilizou no segun-

do semestre de 2018 uma monitoria exclusiva para a matéria de 

Conforto I (compreende parte de Conforto térmico) que faria 

atendimento em sala de aula e extraclasse a fim de auxiliar even-

tuais dúvidas ou dificuldades que os alunos apresentassem.

A ementa da disciplina prevê integração com outras viabilizan-

do a execução dos conceitos apreendidos em sala de aula, além de 

enriquecerem a experiência nas demais áreas do curso como proje-

to arquitetônico. Relações interdisciplinares, principalmente com a 

matéria de projeto arquitetônico, são comuns em outros cursos de 

Arquitetura e Urbanismo como na Universidade do Rio Grande 

do Norte (UFRGN) como citado por Oliveira e Macedo, 2005, 
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p. 1369, além desta semelhança com o curso potiguara a forma de 

organização da matéria também é parecida, ambos os cursos optam 

pela divisão em três grandes áreas: análise bioclimática, estudo de 

geometria solar e aplicação prática dos conceitos.

O método de avalição da disciplina é composto por duas avalia-

ções escritas que visam pontuar os conceitos e dois trabalhos práticos, 

um ligado a parte conceitual onde os alunos pesquisaram sobre con-

ceitos ligados ao bioclimatismo e produziram um modelo didático 

que seria exposto para alunos de escolas públicas da Cidade de Goiás, 

o segundo trabalho consistia em uma avaliação de uma edificação e 

o reconhecimento de possíveis problemas relacionados ao conforto 

térmico propondo soluções práticas. Devida a baixa infraestrutura 

do curso na regional não é possível fazer esta avaliação em uma 

edificação real como o trabalho desenvolvido na FAU USP onde os 

alunos são convidados, com o auxílio de equipamentos, a fazerem 

a avaliação dos cômodos do LABAUT- FAUUSP (Laboratório de 

Conforto Ambiental e Eficiência Energética da Faculdade de Ar-

quitetura e Urbanismo da Faculdade de São Paulo) identificando 

possíveis problemas e propondo soluções, experiência registrada por 

Kronka Mülfarth, 2018, p. 177, na regional só é possível fazer esta 

análise teórica com instrumentos do próprio professor da disciplina 

como termômetros digitais e câmeras termográficas. No trabalho 

prático além das orientações sobre o projeto em si, aulas teóricas so-

bre os assuntos a serem desenvolvidos são apresentadas paralelamente 

aos alunos em ambos os cursos, reforçando o esforço para a melhoria 

da qualidade do ensino da universidade goiana comparada com um 

curso tão renomado quanto o de São Paulo.
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2.2 Resultados

Devido às condições de infraestrutura e o pouco incenti-

vo a áreas de tecnologia, os resultados da monitoria foram bem 

complexos. Em geral os discentes sentiam muita dificuldade em 

compreender os conteúdos passados em sala de aula pela falta de 

recursos palpáveis para exemplificação. Para solucionar este pro-

blema a união do professor da matéria com o discente monitor 

mostrou-se exitoso. Segundo Martins e Guimarães, 2012, p. 1 o uso 

da tecnologia tem reinventado os métodos de ensino tradicionais, 

podendo tornar mais fácil o aprendizado e auxiliar o professor a 

transmitir o conhecimento, tudo isso só foi possível devido à po-

pularização do uso de computadores, os quais se tornaram mais 

acessíveis, realidade tida como inalcançável há décadas atrás.

Pautado neste conceito de inclusão tecnológica que o incenti-

vo ao uso de softwares foi incitado mesmo em caráter introdutório, 

mas que já conseguiria ajudar os estudantes. Programas como Sket-

chUp (Figura 1), ferramenta de desenho tridimensional, Climate 

Consulant (Figuras 2 e 3), software desenvolvido para captação de 

dados climáticos e interpretação dos mesmos dando embasamento 

para realização de projetos, Fluxovento (Figura 4) e Flow Design 

(Figura 5), ambos simuladores de ventos que também oferecem 

embasamento para concepção projetual, foram apresentados aos 

alunos e reiterados nos momentos de monitoria com a certeza de 

que estas ferramentas auxiliariam na compreensão do conteúdo.
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Figura 1 – Interface do programa SketchUp onde é possível fazer simulação de sombra.

Fonte: YouTube, 2013. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=N_hLLcbjDQk> 
Acesso em 27 de março de 2019.

Figura 2 – Interface do programa Climate Consulant, fazendo a inserção de localização

Fonte: Software.informer, 2019. Disponível em <https://climate-consultant.informer.com/6.0/> 
Acesso 27 de março de 2019.
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Figura 3 – Interface do programa Climate Consulant, dados apresentados ao usuário.

Fonte: Software.informer, 2019. Disponível em <https://climate-consultant.informer.com/6.0/> 
Acesso 27 de março de 2019.

Figura 4 – Interface programa Fluxovento, simulação de ventos em dada edificação.

Fonte: Webserver2, 2005. Disponível em < http://webserver2.tecgraf.puc-rio.br/etools/fluxovento/ 
> Acesso em 27 de março de 2019.
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Figura 5 – Interface do programa Flow Design, simulação de ventos.

Fonte: Autodesk Knowledge Network. Disponível em < https://knowledge.autodesk.com/support/
flow-design/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/ENU/FlowDesign/files/GUID-D00495AD-
-945E-41CE-835C-99FDF7024DA0-htm.html> Acesso em 09de abril de 2019.

Outra alternativa mais simples, porém, não menos importan-

te, também foi adotada durante as aulas: o uso de modelos tridi-

mensionais que acompanharam as explicações e demostravam em 

tempo real o que estava sendo dito. Vários modelos de edificações 

com aberturas foram construídos em papel colorset (Figura 6) e Foam 

(Figura 7) e estavam disponíveis para o uso do aluno durante as aulas 

e nos períodos de monitoria para auxiliar na simulação de atividades 

projeção de sombra e construção de proteções nas aberturas.
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Figura 6 – Modelos 3D confeccionados em papel colorset para simulação de projeção 
de sombra.

Fonte: Autora (2019)

Figura 7 – Modelo 3D confeccionado para auxiliar os alunos a entenderem geometria 
solar.

Fonte: Autora (2019)
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Estratégias como as citadas anteriormente buscaram solucionar 

problemas pontuais de confusão ou falta de compreensão momen-

tânea, mas ao longo das aulas e monitorias foram identificados 

outros problemas que iam além de situações esporádicas. Alguns 

discentes apresentavam dificuldades permanentes não só na maté-

ria de Conforto Ambiental, mas também em outras, a constância 

desta situação chamou atenção do professor e da monitora que 

fizeram avaliações dos resultados apresentados por estes discentes e 

resolveram encaminhá-los para outras instâncias de avaliação que 

não eram competentes somente ao âmbito acadêmico, mas tam-

bém psicopedagógico e de assistência estudantil.

Os problemas identificados são bem populares no meio acadê-

mico atualmente, a defasagem de aprendizado. Segundo a tese de 

doutorado “Fracasso Escolar – Um Sintoma da Contemporaneidade 

Revelando a Singularidade” da psicóloga, psicopedagoga e neuropsi-

cóloga Nádia Bossa os alunos saem do ensino fundamental somente 

com 30% de apreensão cognitiva que deveriam ter, representando 

um déficit muito grande no aprendizado das escolas brasileiras, este 

estudo foi realizado em escolas públicas da capital paulista, mas os 

resultados desta pequena parte dos estudantes brasileiros certamente 

reflete a situação nacional da educação. Esta pesquisa foi desenvol-

vida em alunos do ensino fundamental, mas revela um acumulo 

progressivo de defasagem que atinge até o ensino superior, onde 

os alunos chegam com dificuldades básicas em operações matemá-

ticas ou interpretação de texto num curso de graduação. Com os 

casos devidamente encaminhados, os responsáveis dariam sequência 

no processo. Este tipo de situação só reforça a importância de uma 
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avaliação minuciosa diante das dificuldades apresentadas pelos acadê-

micos, não os tratando com inferioridade ou falta de interesse.

Como apontado no artigo de diagnóstico de atividades prá-

ticas aplicadas na disciplina de Conforto Ambiental na UNIVALI 

(Universidade do Vale do Itajaí) (GALAFASSI et al., 2014, p.15) 

a aliança formada em aplicar os conteúdos teóricos no campo 

projetual melhora a assimilação e a compreensão dos fenômenos 

gerando efetiva assimilação e se tornando útil para os alunos. Fato 

este que reforça o êxito dos métodos utilizados na disciplina de 

Conforto Ambiental da UFG Regional Goiás.

3. Conclusão

Dificuldades práticas não impediram o andamento da monitoria, 

apesar da pouca assiduidade dos alunos, aqueles que participaram dos 

horários reservados fora de sala de aula apresentaram resultados mais 

satisfatórios que os demais comprovando a importância de um mo-

nitor que auxilie o professor, o qual nem sempre consegue transmitir 

todo o conteúdo de forma necessária para todos os participantes da 

disciplina, haja vista as diferentes necessidades que cada aluno apre-

senta hora alguns com mais dificuldades hora outros com menos, 

sendo assim o monitor tem o papel de auxiliar com maior atenção os 

alunos, pois a monitoria oferece um horário com menor demanda 

de pessoas, possibilitando atenção exclusiva determinados problemas.

Esta primeira experiência com monitoria na matéria de Con-

forto Ambiental leva a concluir que ela deveria ser permanente, uma 

vez que as dificuldades reportadas pelos alunos sejam recorrentes 

em outras edições, seja pela singularidade da matéria em compara-
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ção ao restante da grade no curso da Regional Goiás, quanto pela 

defasagem de aprendizado que ocorre desde as séries iniciais do 

ensino básico no Brasil. Diante de permanente dificuldade o aluno 

precisa de um tempo extra para se dedicar ao aprendizado com 

uma ajuda especializada que posso dar todo o suporte necessário 

para um bom aprendizado.

Além da importância de manter a monitoria é válido reite-

rar o quanto a matéria de Conforto Ambiental é crucial para o 

desenvolvimento do curso. Com a demanda crescente nesta área 

desde fim do século XIX onde diversas convenções registraram a 

necessidade de redução do consumo de CO
2 
como o Green Energy 

Report frisado por Kronka Mülfarth (2018, p. 172), várias áreas de 

trabalho se consolidaram e cada vez mais arquitetos atuarão neste 

campo e é necessário ter capacitação a altura das oportunidades 

valorizando a pesquisa no ensino público brasileiro.
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Resumo

Este artigo surge apartir de lutas e conquitas acadêmica de duas 

mulheres campesinas e é construido por meio de uma narrativa 

combinando os desafios e as possibilidades da luta desssas mulheres 

na busca pela realização de sonhos, que elas viam que era somente 

através da formação acadêmica. Desse modo os caminhos dessas duas 

mulheres se cruzam, pois elas viam na universidade a oportunidade 

de aprender para repassar tanto aos seus filhos quanto aos filhos dos 

vizinhos, além de suas experiências cotidianas, as teorias estudadas 
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na Universidade, fundamentam a Pesquisa Qualitativa, através da 

experiência de vida narrada, foi possível perceber que essas mulheres 

se tornou influênciadoras na formação de muitas outras pessoas mas 

também não deixou de serem influênciadas uma pela a outra dando 

assim força no dia a dia dessas mulheres. Desse modo, a interação 

universidade e formação de identidade, traz ao dia a dia uma apren-

dizagem significativa e transformadora. De tal modo que os campo-

neses veem essas mulheres como um exemplo a ser seguido na busca 

por formação universitária. Portanto buscando nos afirmar enquanto 

camponesas, tivemos a oportunidade de fazer na universidade a pon-

te entre o saber comum e o saber científico. Nesse ínterim a acade-

mia transformou este movimento para que essas mulheres pudessem 

subir nos degraus impostos pela sociedade.

Palavras-chave: Experiências e desafios; Mulheres campesi-

nas; Conhecimento acadêmico.

Challenges And Possibilities In The 
Academic Training Process Of Two 
Peasant Women In The City Of Goiás-Go

Abstract

This article emerges from the struggles and academic achieve-

ments of two peasant women and is constructed through a narrati-

ve combining the challenges and the possibilities of the struggle of 

these women in the search for the realization of dreams that they 

saw that it was only through academic formation. In this way the 

paths of these two women intersect, since they saw in the univer-
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sity the opportunity to learn to pass on both their children and the 

children of their neighbors, in addition to their daily experiences, 

the theories studied at the University, base Qualitative Research 

through experience of narrated life, it was possible to perceive that 

these women became influential in the formation of many other 

people but also did not cease to be influenced by each other thus 

giving force in the day to day of these women. In this way, univer-

sity interaction and identity formation, brings to day to day a mea-

ningful and transformative learning. In such a way that the peasants 

see these women as an example to be followed in the search for 

university formation. Therefore seeking to assert ourselves as pea-

sants, we had the opportunity to make in the university the bridge 

between the common knowledge and the scientific knowledge. In 

the meantime the academy has transformed this movement so that 

these women can climb the steps imposed by society.

Keywords: Experiences and challenges; Peasant women; Aca-

demic knowledge.

Introdução

Este trabalho apresenta experiência vivenciada por duas mu-

lheres campesinas que viam na formação acadêmica a possibilidade 

de novas perspectivas de vida. O processo de formação inicial tem 

uma proximidade familiar entre as duas mulheres, mas quando 

ambas chegam à universidade essas duas mulheres se aproximam 

formando uma parceria na luta diária pela busca da formação aca-

dêmica, enfrentar os desafios diários, os desafios da vida cotidiana 

dessas duas mulheres tornaram-nas exemplos uma para a outra, 

pois ambas tem o mesmo sonho, e por intermédio da formação 
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acadêmica contribuir de alguma forma para a melhoria da qualida-

de do ensino/aprendizagem na escola próxima á sua comunidade. 

Mulheres camponesas que seguem em luta por reconhecimento 

de sua identidade campesina no município de Goiás, e a partir da 

criação de escola no campo para o campo despertou nelas o desejo 

de buscar capacitação e assim cogitar a atuação como educadoras 

na escola, uma vez que a prioridade do governo municipal era 

trabalhar com sujeitos que estavam inseridos no mesmo contexto 

social e com isso adquirir a independência financeira e na formação 

acadêmica a possibilidade de contribuir para a melhoria do ensino 

nas escolas criadas no campo, e para os filhos do homem do campo. 

Os objetivos dessas mulheres estavam diante delas a oportunidade 

de se tornarem professoras da escola próximo de onde elas residem, 

não medem esforços e vão à busca da formação acadêmica.

1.1 Mulheres Campesinas Na Busca Pela Realização 
De Sonhos

Ressaltando que a política nacional de educação do campo 

afirmam que os sistemas de ensino superior sempre nos foram 

negados, ressaltamos que estas mulheres não saíram do campo no 

período do processo formativo.

Assim como afirma estudiosos como Arroyo, Caldart e Molina 

(2004) que a escola deve ser conectada ao mundo do trabalho, da 

cultura, ao mundo da produção, assim como à luta pela terra e ao 

projeto popular de desenvolvimento do campo. Ambas desempe-

nhavam duplas jornadas, os seus afazeres domésticos e as atividades 

acadêmicas que lhes determinavam. Aqui, nessa discussão em espe-
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cífico, entendemos os enfrentamentos que as mulheres campesinas 

tiveram na trajetória estudantil durante o processo de formação 

acadêmica. Sendo desafiador, porém motivadores, principalmente 

ao saber que estas mulheres, muitas vezes, foram excluídas do meio 

escolar, por falta de oportunidades diante das adversidades, mas 

mesmo com tantas dificuldades buscaram o seu lugar por direito.

Segundo Leite, (1999):

A educação rural no Brasil, por motivos socioculturais, 
sempre foi relegada a planos inferiores e teve por retaguarda 
ideológica o elitismo, acentuado no processo educacional 
aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político - 
ideológica da oligarquia agrária, conhecida popularmente 
na expressão: “gente da roça não carece de estudos”. Isso é 
coisa de gente da cidade. (LEITE, 1999, p.14)

Desse modo a busca por nossos direitos sempre foi através de 

muita luta.Os primeiros anos escolares o primário, assim como era 

chamado do ‘Pré ao Quarto ano’, ambas frequentaram salas mul-

tisseriada e no campo, embora tenham estudado em municípios 

distintos seus anseios, dificuldades e sonhos eram os mesmos.

Segundo o seu Manual de Operações (BRASIL, 2004, p. 17):

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
– PRONERA – é uma política pública de educação en-
volvendo trabalhadores (as) das áreas de Reforma Agrária. 
O PRONERA é um programa articulador de vários mi-
nistérios; de diferentes esferas de governo; de instituições e 
movimentos sociais e sindicais de trabalhadores (as) rurais 
para qualificação educacional dos assentados da Reforma 
Agrária. (BRASIL, 2004, p. 17)
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Pautadas nessas garantias buscávamos sempre o direito de ad-

quirirmos o saber científico. Concluímos a primeira fase escolar 

aprovada com louvor ao final do ano letivo para a próxima etapa 

o quinto ano. Em muitos momentos tivemos que deixar os nossos 

sonhos de lado, pois a família não nos apoiava para que pudéssemos 

seguir com nossos estudos.

1.2 Caminhos Que Se Cruzam

A partir dessa fase as nossas vidas seguiram rumos diferentes, 

mas com certa proximidade nas dificuldades encontradas para per-

correr o caminho até a universidade.

Segundo Caldart, (2004):

[...] aquela que trabalha os interesses, a política, a cultura 
e a economia dos diversos grupos de trabalhadores e tra-
balhadoras do campo, nas suas diversas formas de trabalho 
e de organização, na sua dimensão de permanente pro-
cesso, produzindo valores, conhecimentos e tecnologias 
na perspectiva do desenvolvimento social e econômico 
igualitário desta população. (FERNANDES; CERIOLI; 
CALDART, 2004, p.53)

Desse modo podemos dizer que produzimos conhecimentos, 

mas não é possível conquistá-los sem luta. Nesse ínterim a trajetó-

ria inicia no ano de 1998, logo após me mudar para o assentamento 

Mata do Baú surgiu à oportunidade de desenvolver um projeto de 

educação de jovens e adultos junto aos assentados, no ano seguinte 

passo a lecionar para os filhos dos assentados, numa sala multisseria-

da, os desafios eram muitos mais a vontade de desenvolver um bom 

trabalho superava as dificuldades. No ano de 2000, iniciei o curso 
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de magistério na época criado especificamente para professores 

que estavam atuando em sala de aula, trabalhava de segunda a sexta 

e nos finais de semana. Trabalhei em salas multisseriadas durante 

dois anos, no ano de 2001 houve o fechamento da escola assim 

como de muitas outras na região, e fomos transferidos para Escola 

Municipal Terezinha de Jesus Rocha, a primeira escola polo criada 

no Município de Goiás.

Ao mudar para o Assentamento Novo Horizonte município 

da cidade de Goiás em 2000 e meios às dificuldades financeiras e 

a saúde estável do meu esposo, via na formação acadêmica a única 

saída para me tornar independente e ao mesmo tempo contribuir 

com a renda familiar, esperei a minha primogênita completar cinco 

anos e retornei os estudos no EJA (Educação dos Jovens e Adultos) 

no Colégio Estadual Professor João Augusto Perillo em 2006, foi 

nesta jornada em média de 76 quilômetros percorridos diariamen-

te de casa até a cidade que conhecemos a luta uma da outra. a 

vida acadêmica de duas mulheres lutadoras se cruzam e se trava a 

partir do ano de 2007, uma no 3º ano graduação em Geografia e 

a outra no 1º ano do curso de Letras Português/ Inglês ambas pela 

Universidade Estadual de Goiás- UEG.

Partilhávamos das mesmas dificuldades para ter acesso até a 

Universidade, enfrentávamos no período chuvoso a lama, atoleiro, 

pontes e árvores caídas, além da falta de condições de locomoção 

diária  entre outros entraves, já no período de seca enfrentava a 

poeira, mas nenhuma dessas dificuldades tirava o desejo e a perse-

verança de concluir nossos objetivos.
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Conforme imagens 1 e 2 abaixo:

Imagem 1: Locomoção

Fonte: Autora (2007)

Imagem 2: Obstáculos

Fonte:Autora (2001)
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As imagens acima mostram parte da nossa luta para concluir a 

graduação, embora com todas as dificuldades e problemas durante 

o percurso de casa até a universidade e da universidade até em casa, 

os desafios eram imensos, mas sempre contávamos com a solidarie-

dade de colegas e até mesmo dos funcionários da universidade, fosse 

para uma pernoite, um banho ou um cafezinho. A complementa-

riedade entre a amizade e parceria é essencial, visto que a parceria 

dura até os dias atuais. Sem dúvida, foi neste tempo de escolaridade, 

aliado à formação acadêmica e o senso comum, é que se estabele-

ceram os fundamentos de nosso caráter e do nosso modo de ser, 

tanto pessoal quanto profissional. Essa parceria que começou na 

universidade se estendeu, fizemos complementação Pedagógica na 

mesma turma. Foram dois anos de muito estudo, com a maioria do 

corpo docente competentes, exigentes e compromissados. “Projeto 

de Assentamento”. A partir dessas experiências de sala de aula, ain-

da é possível cultivarmos os apontamentos daquelas aulas, e como 

se esquecer das professoras, Simone e Euzania que nos encantavam 

com suas metodologias diversificadas, nos fazia ter vontade de che-

gar à sala de aula e colocar em prática o que havíamos aprendido 

naquele final de semana. Tempo de muito esforço, companheirismo 

e solidariedade chegamos ao final da complementação pedagógica 

no ano de 2015. Ressaltando que de 2013 a 2017 trabalhamos jun-

tas na Escola Municipal Terezinha de Jesus Rocha situada na Praça 

Central do Distrito de Buenolândia, local onde desenvolvemos 

várias parcerias juntas no período já mencionado. As experiências 

vivenciadas nos trouxe grandes aprendizados, juntas vivenciamos e 

enfrentamos os desafios de se trabalhar em uma escola campesina.
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Conforme fala Saviani (2009):

Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosa-
mente a luta contra a seletividade, a discriminação e o re-
baixamento do ensino das camadas populares. Lutar contra 
a marginalidade por meio da escola significa engajar-se 
no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da 
melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. 
O papel de uma teoria crítica da educação é dar substância 
concreta a essa bandeira de luta de modo a evitar que ela 
seja apropriada e articulada com os interesses dominantes. 
(SAVIANI. 2009, p.29)

Nesse ínterim, lutávamos sempre para darmos aos nossos alunos 

uma criticidade para que eles se “empoderassem do campesinato” e não 

se sentissem inferiores aos alunos da cidade e assim juntas também 

descobrimos a possibilidade de desenvolver um trabalho rico e di-

versificado com temas atualizados todos os dias: a ponte quebrada, 

um atoleiro, o rio cheio, o transporte que quebrou, etc., diante disso 

mudança no planejamento aconteceram, pois na escola do campo 

não há dias monótonos tudo está em constante movimento.

Podemos perceber os desafios constantes vivenciados por pro-

fessor e aluno para chegar á escola conforme retrata as fotos abaixo:
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Imagem 3: Desafios na ponte

Fonte: Autora (2013)

Imagem 4: Ponte quebrada

Fonte:Autora (2013)
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Imagem 5: Dificuldade de acesso

Fonte:Xavier (2009)

Esses desafios elencados nas imagens acima vêm sendo en-

frentados há anos, faz com que alguns estudantes desistirem pela 

dificuldade que enfrentam no cotidiano, no entanto há alguns 

que progridem e faz dessa dificuldade o combustível para chegar 

a universidade, tendo como modelo as professoras Santos e Xavier 

entre outros profissionais que passaram pela escola e deixaram o 

seu legado aos alunos que perpassam pela escola T.J.R. Hoje o 

destino nos separou, mas mesmo distante as parcerias acontecem, a 

maior prova disso é que estamos aqui neste momento registrando 

a narrativa dos fatos ocorridos em nossa vivencia enquanto educa-

doras, educandas e moradoras do campo. Atualmente trabalhamos 

em escolas diferentes, mas ambas da rede municipal de ensino, uma 

no campo atuando no 3º ano do Ensino Fundamental I na Escola 

Municipal Terezinha de Jesus Rocha, sendo esta a primeira escola 
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polo do município de Goiás-Go, e a outra atua na cidade na função 

de professora de AEE (Atendimento Educacional Especializado). 

Podemos assim concluir que as experiências vivenciadas por nós 

contribuíram e ainda contribui para as práticas docentes dos pro-

fessores da escola Municipal Terezinha de Jesus Rocha.

Considerações Finais

Deixamos aqui uma reflexão “Todo sonho precisa de alguém 

que acredite nele e só a partir disso ele poderá se tornar realida-

de.” dessa forma os nossos sonhos se tornaram realidade porque 

acreditamos que ele poderia ser realizado. Assim buscando nos 

afirmar enquanto camponesas, tivemos a oportunidade de fazer da 

universidade o degrau para subirmos nos degraus impostos pela 

sociedade.
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Resumo

Mais do que recordar, exprimir a experiência sensível da 

paisagem pressupõe a possibilidade de fazer sentir novamente, na 

atualidade, o que nessa experiência se sentiu. Para exprimir a expe-

riência da paisagem é preciso apresentá-la, isto é, trazê-la à presença 

de modo completamente novo. Este é o objetivo central das refle-

xões aqui apresentadas e será abordado em pormenores no item 

“Introdução” deste artigo. Mas que forma de linguagem pode se 

oferecer à expressão da experiência paisagística, uma vez que ela se 

mostra refratária a representações objetivas (STRAUS, 2000, p.382)? 

Como se poderia expressar a fruição da paisagem, se ela não se 

define nem como projeção subjetiva nem como objetividade con-
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creta, mas sim como o meio em que sujeito e objeto se confundem 

mutuamente (BERQUE, 2011, p. 193)? Como pode-se definir, na 

paisagem, os limites entre o que se acessa pela percepção sensível 

e o que permanece oculto aos sentidos e que fala apenas à imagi-

nação (BACHELARD, 2013, p. 5)? Se experienciar uma paisagem, 

mais do que perceber, significa senti-la, é preciso ter o sentimento 

da paisagem vivo para expressá-la por meio da pintura (in visu), 

de textos, ou do projeto de paisagismo (in situ). Nesse sentido, a 

análise de pinturas de paisagem e a experiência corpórea, in situ, 

acompanhada dos relatos feitos dessas experiências, constituem os 

procedimentos centrais adotados na pesquisa que subsidia a elabo-

ração deste artigo, os quais serão pormenorizados no item “Mate-

rial e métodos”. Embora a natureza pareça ausente do cotidiano 

das grandes cidades contemporâneas, restrita a parques ou áreas 

verdes, ela continua a insinuar-se e a permear de forma originária 

o tecido urbano. Por vias indiretas e sempre parciais, vez por outra 

ela pode sugerir à imaginação poética e à fruição sensível acordes 

desconexos ou frases soltas, indícios de atmosferas para paisagens 

possíveis nas entrelinhas das cidades. Estas são as conclusões parciais 

obtidas até o estágio atual de desenvolvimento da pesquisa aqui 

presente, relatadas no item “Resultados e discussão” deste artigo. 

Se a paisagem é um fenômeno sempre atual e presente, cumpre 

assumi-la em sua eventualidade e em sua atualidade nas cidades 

contemporâneas. Cumpre assumir em espaços intersticiais os mais 

prosaicos da cidade o que se vê e o que se esconde, o que se perce-

be e o que se imagina. Em suma, o que se sente.

Palavras-Chave: paisagem; cidade e natureza; interstícios ur-

banos; experiência sensível; imaginação poética.
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Unveiling Landscapes In The City’s 
Interstices: From Sensitive Experience To 
Poetic Expression

Abstract

More than remembering, expressing the sensitive experience 

of the landscape presupposes the possibility of making you feel, in 

the present time, what you felt in that experience. Expressing the 

experience of the landscape demands to present it, that is, to bring 

it into the presence in a completely new way. This is the central 

objective of the reflections presented here, that will be discussed in 

detail in the “Introduction” section of this paper. But what kind of 

language can offer the expression of the landscape experience, sin-

ce it is refractory to objective representations (STRAUS, 2000, p. 

382)? How could landscape contemplation be expressed if it is not 

defined as a subjective projection or concrete objectivity, but rather 

as the medium in which subject and object are mutually confused 

(BERQUE, 2011, p. 193)? How could be defined in the landscape 

the boundaries between what is accessed by sensible perception 

and what remains hidden from the senses and which speaks only 

to the imagination (BACHELARD, 2013, p. 5)? If experiencing 

a landscape, rather than perceiving, means feeling it, it’s necessary 

to have the feeling of the living landscape to express it through 

painting (in visu), texts, or by landscaping project (in situ). In this 

sense, the analysis of landscape paintings and bodily experience, in 

situ, accompanied by the reports made from these experiences, are 

the central procedures adopted in the research that supports the 
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elaboration of this paper, which will be detailed in the item “Ma-

terial and methods”. Although nature seems to be absent from the 

daily life of large contemporary cities, restricted to parks or green 

areas, it continues to creep in and permeate the urban mesh. By 

indirect and always partial pathways, she can occasionally suggest to 

the poetic imagination and to the sensitive contemplation discon-

nected chords or loose phrases, signs of atmospheres for possible 

landscapes in the cities. These are the partial conclusions obtained 

until the current stage of development of the research presented 

here, reported in the item “Results and discussion” of this paper. If 

the landscape is a phenomenon always present, it must be assumed 

in its eventuality and in its actuality in contemporary cities. It is 

necessary to assume in interstitial spaces of the city what can be 

seen and what is hidden, what is perceived and what is imagined. 

In short, what can be felt.

Keywords: landscape; nature and city; urban interstices; sensi-

tive experience; poetic imagination.

1. Introdução

Entre passado e presente, lembranças e vivências, pode-se 

supor que tenham sido mais evidentes as possibilidades de fruir 

a paisagem nas cidades brasileiras em décadas atrás. Certamente 

eram mais visíveis nos quintais, nas várzeas ou nas imediações dos 

núcleos urbanos as manifestações de elementos naturais. Hoje a 

natureza pode até parecer totalmente ausente do cotidiano urba-

no, sobretudo nas grandes cidades, mas ela continua a insinuar-se. 

Por vias indiretas e sempre parciais, vez por outra ela pode sugerir 
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à imaginação poética e à fruição sensível acordes desconexos ou 

notas soltas, indícios de atmosferas para paisagens possíveis na atua-

lidade das entrelinhas das cidades.

Experienciar a paisagem e exprimir essa experiência nas ci-

dades contemporâneas pressupõe, assim, um olhar voltado não ao 

vulto saudoso do que elas eram e deixaram de ser. Cumpre assumir 

a paisagem como o fenômeno estético no qual nos vemos em con-

tato direto com as manifestações da natureza, como evento sempre 

atual, que só pode se dar em ato, no instante presente. Vale, ainda, 

considerar os nexos que unem a experiência sensível da paisagem 

à imaginação, isto é, as associações que se estabelecem no instante 

da fruição paisagística entre o que se apresenta aos nossos sentidos 

e aquilo que se oculta, alimentando o imaginário.

Numa primeira visada, muito pouco se pode creditar aos espa-

ços intersticiais da cidade no que diz respeito a potencialidades pai-

sagísticas. De que valeriam à paisagem nesgas apertadas de terreno, 

onde mal se revela o horizonte, onde se enclausura o olhar? O que 

poderia oferecer aos sentidos e às emoções espaços enjeitados ou 

meramente casuais, que sobram alheios às intenções que dão forma 

às cidades e nelas permanecem imiscuídos? E, se forem possíveis, 

que tipo de paisagens poderiam existir em tais situações?

Questões dessa ordem, bastante frequentes se considerada a 

visão corriqueira das cidades contemporâneas, poderiam dissolver, 

de partida, qualquer interesse pela investigação das possibilidades de 

experiência paisagística nos interstícios urbanos. Tais interesses cai-

riam por terra se se aceitasse como dado irrefutável, ainda, que não 
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há qualquer espaço para a paisagem na realidade das grandes cidades1, 

onde a natureza é assumida, muitas vezes, como contraponto ao arti-

fício humano a ser amansado, dominado, transformado e aprimorado 

por ele2. Podem decorrer, dessas restrições inicialmente observadas 

com relação à paisagem no meio urbano, questões ainda mais in-

cisivas: se não resta chance à contemplação paisagística nas cidades, 

in situ, o que haveria para ser evocado dessa experiência e expresso, 

pela arte, in visu? Ou, em outros termos, como dizer a experiência 

paisagística por meio de imagens poéticas?

É certo que as potencialidades paisagísticas existentes no meio 

urbano não são evidentes e, frequentemente, passam despercebidas 

no cotidiano das grandes cidades. Entretanto, por contraditório que 

pareça, podem residir em suas entrelinhas, justamente, oportunidades 

à experiência de paisagem na cidade. E, por paradoxal que possa 

soar, a pintura de paisagem e as imagens poéticas nela manifestas 

permitem a comprovação, em termos sensíveis, desse pressuposto. 

Apesar da aparência, essas afirmações não correspondem a paradoxos 

ou contradições, propriamente. Mais preciso seria dizer que aquilo 

1 É válido esclarecer, a princípio, que paisagem e cidade são dimensões distintas e que, para 
muitos autores, as cidades contemporâneas são o lugar da não-paisagem, onde é negada a tempora-
lidade característica da natureza pela temporaneidade que se consome constantemente no urbano 
(ASSUNTO, 2011, p. 356). Sob essa ótica, não há, necessariamente, paisagem na cidade e pode-se 
considerar, até mesmo, que as experiências paisagísticas ocorrem em situações excepcionais no 
meio urbano.

2 Com a modernidade e o despontar do mecanicismo, a natureza passa a ser coisificada pelo 
pensamento científico. Aos olhos da ciência, a Terra aparece destituída da dimensão inapreensível 
que lhe é inerente, que permite ao homem a inauguração de seus mundos e que caracteriza, histori-
camente, as diversas formas pelas quais a humanidade se relaciona com a natureza. Os procedimen-
tos das visões científicas acerca da natureza, segundo Eric Dardel, associam-se à fragmentação e à 
dissecação da realidade tendo em vista a apreensão de cada parte que a constitui e o aprimoramento 
dos elementos naturais considerando o atendimento das necessidades humanas. A objetivação da 
geografia científica, com isso, rompe com a ordem cósmica, segundo a qual cada corpo se relaciona 
com o outro dentro de uma natureza universal, na cosmicidade da Terra (DARDEL, 1990, p. 109).
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que as sustenta não é outra coisa senão a liminaridade que, inerente à 

paisagem, permite o convívio, a um só instante, entre desvelamento 

e ocultação; que, inerente à arte, faz dela inauguração de um novo 

mundo e evocação do existente; que, inerente à imaginação poética, 

se dá na mediação entre a contemplação do real e a deformação de 

imagens novas; que inerente aos interstícios urbanos, por fim, os ca-

racteriza tanto como resíduos da organização racional do território 

como oportunidades de abertura ao porvir da natureza.

A associação entre esses diferentes termos – paisagem, arte, 

imaginação poética e interstícios urbanos –, tomada a partir da 

ambivalência e do caráter propriamente liminar que os qualificam, 

constitui o objeto dos estudos3 que sustentam o presente artigo. As 

potencialidades dos espaços intersticiais para a fruição paisagística 

serão aferidas sob a perspectiva da experiência direta ou fenome-

nológica, de um lado, e das imagens poéticas registradas na pintura 

de paisagem, de outro. Sem perder de vista os enlaces entre esses 

termos que justificam a abordagem proposta, pretende-se, ao longo 

da pesquisa, estabelecer aproximações específicas a cada um deles.

Vale comentar, à guisa de introdução, certos aspectos que ca-

racterizam as paisagens possíveis nos interstícios urbanos, desde o 

evento4 de sua descoberta em meio a situações as mais prosaicas 

3 Este artigo se insere no âmbito da pesquisa de doutorado intitulada Imaginação da matéria e 
experiência de paisagem nos interstícios de São Paulo, desenvolvida junto ao Programa de Pós-Gra-
duação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, área de concentração Paisagem e Ambiente, sob orientação do Prof. Dr. Vladimir Bartalini

4 A experiência sensível da paisagem é entendida por Jean- Marc Besse como o “evento, singular e 
sempre diferente, da exterioridade como tal, à qual a experiência expõe aqueles que se arriscam, numa 
confusão e numa tensão entre o eu e o mundo que, propriamente, arrebatam” (BESSE, 2014, p. 49).
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da cidade até o instante5 em que vem à tona a expressão, sob ima-

gens poéticas, de sua fruição. Entendidos como lugar possível do 

encontro entre a experiência sensível da paisagem e o despontar de 

imagens poéticas a ela associadas, os espaços intersticiais no meio 

urbano não são aqui considerados em suas características meramente 

locacionais, ou seja, como aqueles geometricamente situados entre 

dois ou mais espaços. Por interstícios urbanos entende-se as situa-

ções que correspondem a hiatos ou a intervalos das cidades, que 

escapam insubmissos às intenções que as definem, o que os aproxima 

dos conceitos de “resíduo” (LEFÈBVRE, 1967), de “terrain vague” 

(SOLÀ-MORALES, 1995) ou, ainda, dos fragmentos pertencentes 

ao que Gilles Clément (2004) chama de “terceira paisagem”.

Reside na ausência de intencionalidades e em seu caráter resi-

dual, justamente, o interesse por tais espaços nos estudos acerca das 

possibilidades de experiências paisagísticas no meio urbano. Situados 

nas brechas dos desenhos e dos desígnios que conformam as cidades, 

sejam terrenos ociosos, sejam áreas públicas desprovidas de manejo e 

manutenção ou, simplesmente, sobras remanescentes da implantação 

do sistema viário, os interstícios urbanos correspondem a aberturas 

a manifestações da natureza em meio à artificialidade característica 

das grandes cidades. Mais do que isso, esses espaços oferecem opor-

tunidades à experiência sensível e à imaginação da matéria que se 

alimenta de seus traços originários, isto é, das feições assumidas pelos 

5 “A poesia é uma metafísica instantânea. Num curto poema deve dar uma visão do universo 
e o segredo de uma alma, ao mesmo tempo um ser e objetos. Se simplesmente segue o tempo da 
vida, é menos do que a vida [...]. Enquanto todas as experiências metafísicas são preparadas por 
intermináveis prólogos, a poesia recusa preâmbulos, princípios, métodos, provas. Recusa a dúvida. 
No máximo, tem necessidade de um prelúdio de silêncio”. BACHELARD, Gaston. O Direito de Sonhar. 
Trad. José Américo Motta Pessanha. São Paulo: DIFEL, 1985. p. 183.
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elementos naturais na insistência de seu despontar, na potência pela 

qual, constantemente, a natureza se origina.

Por essas razões, interessaria muito pouco a esse estudo catego-

rizar os espaços intersticiais de acordo com seus aspectos meramente 

dimensionais ou formais. Diante da diversidade de dimensões dos 

resíduos existentes na cidade – desde fissuras mínimas no asfalto 

casualmente colonizadas por gramíneas ou poças d’água a enormes 

glebas ociosas povoadas por arvoredos densos – e das formas que 

apresentam – ora lineares, como vielas ou corredores espremidos 

entre construções, ora nucleares, cobrindo amplas superfícies planas 

ou declivosas –, propõe-se que eles sejam abordados tendo em vista 

a apreensão antes dos aspectos das matérias que os caracterizam do 

que de suas formas, antes da diversidade de aparências que assomam à 

sua superfície do que de suas dimensões objetivamente mensuráveis.

Vale ressaltar, a essa altura, que este estudo tem como objeti-

vo central a detecção não apenas de oportunidades de fruição, mas 

também de expressão poética da paisagem em situações em que ela 

é dada como ausente ou apenas latente. Retomemos, então, uma 

das questões inicialmente levantadas: se a paisagem e a experiência 

paisagística não encontram lugar na cidade, o que levaria a supô-las 

passíveis de expressão imagética? Pressupõe-se que as oportunidades 

à experiência sensível e à expressão poética da paisagem oferecidas 

pelos espaços intersticiais da cidade possam ser aferidas se considera-

das as “forças imaginantes” que “escavam o fundo do ser”, procuran-

do encontrar nele “o primitivo e o eterno” (BACHELARD, 2013, p. 

1). Em outros termos, este estudo se apoia fortemente na imaginação 

material, isto é, nas imagens diretas da matéria, que se processam se-
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gundo os modos das substâncias água, ar, fogo, terra, na tentativa 

de encontrar, com base em Bachelard, “por trás das imagens que se 

mostram, as imagens que se ocultam” (2013, p. 2).

2. Material E Métodos

As feições dos interstícios urbanos passam, frequentemente, ao 

largo do pensamento lógico, mas podem se oferecer com grande 

interesse à experiência sensível e ao despontar de imagens poéticas, 

mostrando-se, assim, impregnadas dos aspectos que se encontram 

aquém e além das questões formais e escapando das tentativas de 

racionalização, de esquematização, de conceituação, de simplificação, 

de síntese. Ao contrário, por se relacionarem diretamente aos traços 

fisionômicos, por permitirem a fruição da aparência da natureza, tais 

feições implicam uma síntese a priori6, muito familiar às questões da 

paisagem e da imaginação da matéria no ambiente citadino.

Assumindo que a experiência da paisagem presume a percepção 

estética da natureza, são necessárias posturas específicas para a detec-

ção de possibilidades de fruição paisagística no contexto de cidades 

contemporâneas como São Paulo – objeto empírico dos estudos 

aqui apresentados –, onde os elementos naturais foram fortemente 

alterados, quando não alijados por completo. Reforça-se, com isso, 

a necessidade de enfoques outros que não os estritamente objetivos 

6 Segundo Rosário Assunto, a paisagem não é a unificação de dados fornecidos separadamente, 
mas a forma na qual se exprime a unidade sintética a priori constituída pela matéria correspondente 
ao território e pelo conteúdo ou função correspondente à noção de ambiente (ASSUNTO, 1976 In 
SERRÃO, 2011, p. 128). Por propor, na paisagem, a relação direta entre aspectos materiais, formais 
e funcionais, esta acepção nos parece adequada para nortear os estudos acerca das relações entre a 
experiência da paisagem na cidade e a imaginação da matéria.
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ou apoiados na simples visualidade, até porque, “objetivamente”, é 

improvável observar a natureza em tais contextos (figura 1).

Figura 1 – Espaço intersticial situado no bairro da Casa Verde (São Paulo). Em meio à 
viela estreita, o horizonte é curto e a atmosfera densa impregnada da natureza que des-
ponta em poças sombrias, brotações de plantas rústicas, musgos deitados nos muros.

Fonte: Arthur Cabral.

Pressupõe-se que a possibilidade de experiência da paisagem 

no modo como as cidades contemporâneas se apresentam, no 

geral, residiria, assim, em setores singulares que conservam ainda 

traços fisionômicos do sítio original que permitam o seu reco-

nhecimento ou em interstícios encravados entre o intencional e 

o inintencional, onde a natureza e as imagens a ela relacionadas 

afloram em sua espontaneidade, podendo ganhar expressão poética. 

Dentre essas situações, frequentemente despercebidas no tecido ur-

bano, o enfoque deste estudo se volta, especificamente, aos espaços 

intersticiais que dão oportunidade para manifestações profundas e 
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remotas da natureza, enquanto princípio vital, que poderiam ser 

tomadas, numa associação livre, como expressões do “inconsciente” 

da Terra7, constituindo a fonte arquetípica da qual emergem valores 

imagéticos os mais diversos.

No que diz respeito aos meios pelos quais a pesquisa que aqui 

se apresenta será desenvolvida, é válido situar a perspectiva sob a qual 

compreende-se a noção de paisagem em sua relação com a arte e com 

a imaginação poética. Entre tantas acepções possíveis, a experiência 

paisagística resiste a ser classificada como um fato objetivo dócil a 

mensurações ou a análises que a decomponham. Ela se dá, antes, 

a meio caminho entre o sujeito e o objeto ou, mais propriamente, 

ela implica uma “exposição da subjetividade a algo como um ‘fora’ 

que a conduz, lançando-a, às vezes violentamente, para fora dos seus 

limites” (BESSE, 2009, p. 52). Há também estudos que afirmam, 

no referente à percepção estética da natureza, que percebemos não 

propriamente coisas, mas atmosferas, sendo tais atmosferas não me-

ras reações subjetivas, mas “semi-coisas”. Prova de que não se trata 

unicamente de disposições do sujeito são “aquelas situações em que 

advertimos a discrepância entre o nosso sentir e a atmosfera que nos 

vem ao encontro”, conforme diz Paolo d’Angelo ao referir-se ao 

“modelo atmosférico” desenvolvido por Gernot Böhme. Cumpre 

7 Por paralelismo com as camadas do inconsciente humano, as quais, segundo a psicologia 
arquetípica, correspondem as porções mais profundas da psique, situadas abaixo da consciência, 
o inconsciente da Terra corresponderia às dimensões mais profundas da natureza, insondáveis ao 
raciocínio e ao conhecimento lógico, pelas quais a Terra se apresenta em sua alteridade, em sua con-
dição que nos é sempre misteriosa e que nos causa profundo estranhamento. Seria o fundo incógnito 
dos elementos materiais fundamentais de onde emergem as mais diversas imagens poéticas. De 
maneira geral, a imaginação corresponde à passagem ou ao movimento que as imagens poéticas 
realizam desde o inconsciente humano às camadas conscientes. Analogamente, o inconsciente da 
Terra compreende a potência e o devir das imagens materiais, oferecendo-se aos devaneios e aos 
sonhos sem nunca se revelar por completo, conservando-se em seu mistério.
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dizer, ainda, que se pode mesmo considerar a paisagem refratária à 

representação. É a posição de Erwin Straus, para quem a pintura da 

paisagem “não representa o que vemos, em particular o que regis-

tramos ao considerarmos um dado lugar (...), ela torna o invisível 

visível, mas como coisa roubada, afastada” (STRAUS, 2000, p. 382). 

De todas essas perspectivas que se lançam à paisagem, é possível infe-

rir certa condição de liminaridade, isto é, a existência de limiares por 

meio dos quais nós nos relacionamos com a Terra.

A familiaridade entre a experiência paisagística e o fazer ar-

tístico (figura 2) é sublinhada por autores que afirmam que “onde 

vemos de fato paisagem e não já uma soma de objetos naturais 

isolados, temos uma obra de arte in statu nascendi” (SIMMEL, 

apud SERRÃO, 2011, p. 47). Pode-se depreender do pensamento 

de Georg Simmel, em outros termos, que o conjunto de elementos 

dotado de sentidos a que corresponde a paisagem, por se originar 

do encontro voluntário e interessado entre os olhos e a exteriorida-

de do mundo, apresenta o significado não de simples agrupamento, 

soma ou sobreposição, mas sim de obra de arte no instante de seu 

nascimento, isto é, na passagem da fronteira tênue por meio da qual 

a obra se origina e se apresenta sob formas sensíveis.
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Figura 2 – GALVEZ, Raphael. Do outro lado do rio (bairro de Santana), 1945. Óleo 
sobre cartão.

Fonte: Exposição Raphael Galvez – Galeria Almeida e Dale.

Se invertermos a ordem dessa afirmação, podemos dizer que a 

obra de arte aparece a partir do contato estético entre o homem e a 

natureza, contato que qualifica o trabalho poético do qual decorre 

a instauração do mundo humano, enquanto abertura, no que a 

Terra se recolhe, enquanto fechamento (HEIDDEGER, 2010, p. 

105). Tais nexos que unem paisagem e arte, dentre outros que serão 

abordados ao longo deste estudo, justificam a inclusão da pintura de 

paisagem como um dos meios, em paralelo à experiência corpórea, 

para averiguar a permanência, nos interstícios urbanos, de certas 

“atmosferas” que impregnam a experiência de paisagem expressa 

em pinturas e, eventualmente, atestá-las na atualidade (figura 3).
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Figura 3 – Córrego Carajás, São Paulo (estudo em aquarela).

Fonte: Arthur Cabral.

Se considerarmos a afirmação de Simmel anteriormente men-

cionada, compreenderemos que a paisagem – termo implícito em 

“fruição paisagística” – não corresponde, necessariamente, à ex-

tensão que se abre diante do olhar e tampouco a qualquer espaço 

não construído. Ela está intimamente relacionada à grande natureza 

de onde se desprendeu para reivindicar sua autonomia (SIMMEL, 

1913); ela é natureza esteticamente contemplada (RITTER, 1963, 

1997); ela é presença do infinito na finitude de um espaço limi-

tado (ASSUNTO, 2005). De tais reflexões, pode-se inferir que a 

experiência paisagística pode se dar in visu ou in situ. A pintura de 

paisagem pode ser considerada o meio por excelência da fruição in 

visu, enquanto a fruição in situ se dá na experiência corpórea que 

ocorre em um espaço, seja ele um jardim, uma obra de land art, ou 

outro espaço que remeta à paisagem.
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É recorrente, no pensamento sobre a pintura de paisagem, 

o reconhecimento de que ela não se apoia nos conceitos ou nas 

representações objetivas, morfológicas, embora tal desprendimento 

da mera objetividade não constitua, contrariamente, um 

“sentimentalismo” apenas calcado no sujeito. A boa pintura de 

paisagem supera o factual (RYCKMANS, 2007) e busca atingir “a 

alta e pura verdade da natureza”, em oposição àquela simplesmente 

sentimental ou destinada ao mero reconhecimento das formas de 

um determinado lugar (CARUS, 1824, 1991, p. 49). Ela pode en-

cerrar “tudo o que é humano e também todo o resto, tudo o que 

se estende antes e para além do homem [...]: é natureza que nasce, 

mundo que acontece” (RILKE, 1903, 2009, p. 57).

Os escritos de Merleau-Ponty sobre a fenomenologia da per-

cepção (1945, 2015) e, especificamente, sobre a pintura em O olho e 

o espírito (1960) e sobre visível e o invisível (1964, 2005) impõem-se 

de modo inevitável para amarrar essa linha de pensamento e para a 

abordagem dos nexos que unem paisagem, arte e imaginação poé-

tica – nexos que, uma vez reafirmados, como pretende-se aferir ao 

longo desta pesquisa, viabilizam a possibilidade de fruição paisagís-

tica nos interstícios das grandes cidades contemporâneas, nas quais 

a natureza parece não poder se exprimir e onde nós raramente 

somos capazes de apreendê-la. Recorrendo a Gaston Bachelard, 

se as pinturas de paisagem podem exprimir o inapreensível, é pos-

sivelmente porque as imagens que nelas se apresentam provieram 

do “bem sonhar” (BACHELARD, 2008, p. 2) e guardam o “caráter 

primitivo [...] da imaginação criadora” (idem).
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Com relação aos pontos de contato entre a fruição da pai-

sagem in visu e in situ, supõe-se, ainda, que a experiência que a 

pintura de paisagem alcança exprimir não é estranha à daquele 

que “sai” em direção à paisagem para vive-la como experiência 

fenomenológica pela caminhada (BESSE, 2009) e que se em-

penha em dize-la, não mais mediante “as formas pelas quais [a 

matéria] pode se inscrever”, mas como “implosão das próprias 

formas” (LYOTARD, apud BESSE, 2009, p. 57).

Segundo Gaston Bachelard, os estudos das emoções estéti-

cas muito têm a ganhar com as investigações acerca da zona dos 

devaneios materiais que antecedem a contemplação. De acordo 

com o autor, “sonha-se antes de contemplar. Antes de ser um 

espetáculo consciente, toda paisagem é uma experiência oníri-

ca. Só olhamos com uma paixão estética as paisagens que vimos 

antes em sonho” (BACHELARD, 2013, p. 5). Se os ensaios de 

Bachelard sobre a imaginação das forças, do movimento, da ma-

téria e sobre a poética do espaço tiveram como objeto central o 

poema, a palavra, eles não deixam de incentivar a investigação da 

imaginação poética que atua na paisagem in visu (num quadro) 

ou in situ (na experiência corpórea, direta):

Que o imaginário decorra da coextensividade de corpo e 
natureza; que ele mergulhe raízes no subsolo do Incons-
ciente, é a hipótese central de um Gaston Bachelard, para 
quem é preciso descer aos modos da Substância – a terra, o 
ar, a água, o fogo – para aferrar o eixo natural de um quadro 
ou de um símbolo poético (BOSI, 2004, p. 24-25).

Nos livros que Bachelard dedicou à tetralogia material, inves-

tigando na literatura – e, sobretudo, na poesia – as imagens poéticas 
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que emergem do inconsciente, das dimensões mais profundas do 

nosso ser e que despontam na liminaridade de nossa superfície, 

pode-se atestar a potência com que as matérias arquetípicas da na-

tureza se infundem em nós, ora suscitando devaneios de repouso e 

intimidade, ora emergindo em sonhos de embate, de extroversão, 

de manuseio do mundo. Essas matérias se apresentam, também, 

imiscuídas no urbano (figura 4).

Figura 4 – Córrego das Cobras, São Paulo (estudo em aquarela).

Fonte: Arthur Cabral.

A imaginação é compreendida por Bachelard antes como a 

capacidade de deformar as imagens que emergem na superfície 

do ser do que como a capacidade de formar novas imagens. Ela 

tem a faculdade de libertar-nos das imagens primeiras, de mudar as 

imagens (BACHELARD, 2001, p. 1). É no trajeto ou na passagem 

dessa deformação que reside o interesse e a justificativa de abordar, 
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neste estudo, a experiência sensível da paisagem tendo em vista 

sua relação com a imaginação poética. Pretende-se, desse modo, 

investigar a imanência do imaginário no real e, ao mesmo tempo, 

o trajeto contínuo pelo qual o real atinge o imaginário (BACHE-

LARD, 2001, p. 5). As imagens da matéria passíveis de desvelamen-

to na experiência cotidiana das grandes cidades podem permitir 

que vivamos “a lenta deformação imaginária que a imaginação 

proporciona às percepções” (Idem). Entre o que percebemos e o 

que sonhamos, são diversos os pontos de contato e os vínculos que 

unem imaginação e experiência sensível.

As relações entre a imaginação arquetípica e a experiência da 

paisagem se tornam evidentes na medida em que ambas pressu-

põem o contato com a ancestralidade e com a primitividade da 

Terra, com as manifestações da natureza em seus próprios termos, 

com a naturalidade que lhe é própria e que, sendo-nos sempre es-

tranha, suscita sonhos e devaneios. Segundo Bachelard, o devaneio 

não cessa de retomar os temas primitivos, não cessa de trabalhar 

como uma alma primitiva (BACHELARD, 2008, p. 6 e 7), posto 

que toda primitividade é onirismo puro (BACHELARD, 2001, p. 

169). O espaço em que nos deixamos sonhar com os elementos na-

turais, por sua vez, não corresponde senão ao espaço da paisagem: 

trata-se do aqui, do espaço que se refere a um além imaginário, um 

além puro, sem aquém (BACHELARD, 2001, p. 170), onde nos 

colocamos em contato direto com as feições da Terra, isto é, “um 

espaço inconcluso, um meio aberto e que não pode ser totalmente 

tematizado” (BESSE, 2016, p. 37). Em outros termos, paisagem e 

imaginação poética pressupõem a passagem por interstícios.
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Segundo Besse, a paisagem sustenta uma dimensão específica 

da relação humana com o mundo e com a natureza, a qual corres-

ponde ao contato direto, imediato, físico com os elementos sensíveis 

da Terra. A água, o ar, a luz, a terra, segundo o autor, comparecem 

nas feições do mundo que se dão não apenas ao reconhecimento 

objetivo e ao conhecimento racional, mas que permanecem “aber-

tos aos cinco sentidos, à emoção, a uma espécie de geografia afetiva 

que repercute os poderes de reverberação que os lugares têm sobre 

o imaginário” (BESSE, 2016, p. 34). Desse modo, a abordagem 

da imaginação da matéria engajada aos elementos naturais que se 

manifestam nos interstícios urbanos se justifica na medida em que 

pode trazer à tona o reconhecimento paisagístico, ainda que por 

fragmentos, de aspectos fundamentais, constitutivos do sítio onde 

se assenta a cidade, reafirmando os nexos e as afetividades pelos 

quais nos relacionamos com a Terra.

Os vínculos entre a imaginação poética e a paisagem também 

podem ser atestados nas manifestações artísticas. A partir da análise de 

pinturas de paisagem produzidas em São Paulo e em seus arredores 

pelo artista Raphael Galvez, nos anos 1940, busca-se investigar a pos-

sibilidade de reconhecimento de imaginários, isto é, de conjuntos de 

imagens materiais relacionadas às manifestações da natureza às quais 

são atribuídas expressões poéticas por meio da arte.

3. Resultados E Discussão

A partir do cotejamento entre os devaneios da matéria mani-

festos em pinturas de paisagem e a experiência fenomenológica 

atual, pretende-se atestar a persistência dos “modos da substân-
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cia” que possibilitam a experiência de paisagem em resíduos ou 

interstícios urbanos, onde a natureza pode emergir e despertar 

imagens arquetípicas.

Faria assim sentido propor-se a meditação sobre a possibili-

dade de paisagem nos grandes centros urbanos contemporâneos 

relacionada às imagens poéticas que emergem à superfície de nosso 

ser no que percorremos e tateamos o corpo da cidade. Associadas 

à materialidade primordial e sempre vigente pela qual a nature-

za se manifesta, mesmo nas situações mais adversas, essas imagens 

podem despontar à medida que vivenciamos o mundo e que nos 

deixamos sonhar com as matérias que o constituem. Participando 

da experiência sensível (in situ), a imaginação da matéria anima em 

nós toda sorte de devaneios que se investem do ar, do fogo, da terra 

e da água; participando da arte (in visu), as imagens germinadas na 

primitividade desses elementos ganham expressão poética.

Se, por um lado, a paisagem se mostra improvável no coti-

diano das grandes cidades, por outro lado, pretende-se aferir no 

prosseguimento desta pesquisa se, uma vez associada aos devaneios 

poéticos e às expressões artísticas, sua fruição pode ser possível nos 

interstícios urbanos.
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Resumo

Este artigo tem como objeto da pesquisa, os desafios enfren-

tados pelos usuários do SUS no acesso ao Transplante de Células 

Tronco Hematopoiéticas (TCTH) na interface com a questão social. 

Os conceitos teóricos pesquisados foram: questão social, política de 

saúde e acesso. Adotou-se como método o materialismo histórico 

dialético, tendo como percurso metodológico a pesquisa de natureza 

qualitativa, recorrendo a alguns dados quantitativos; abrangendo a 
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pesquisa bibliográfica, acerca das categorias conceituas; a pesquisa 

documental, em leis, decretos e outros e a pesquisa de campo, tendo 

como participantes usuários do SUS que realizaram Transplante de 

Células Tronco Hematopoiéticas (TCTH). O estudo sinaliza os de-

safios vivenciados pelos participantes na busca pelo direito ao acesso 

à saúde de forma integral em sua interface com a questão social, 

desvelando barreiras que prejudicam o acesso à saúde. Neste sentido, 

a construção de políticas públicas deve ser fundamentada na realida-

de e nas necessidades dos sujeitos que a utilizam, construídas a partir 

de processos de lutas e de mobilizações que reiteram as formas de 

enfrentamento coletivo expresso na questão social, tendo como fio 

condutor a efetivação dos direitos à saúde.

Palavras chave: Política de saúde; TCTH; Questão Social.

Abstract

This article has as object of the research, the challenges faced 

by SUS users in the access to the TCTH in the interface with the 

social question. The theoretical concepts researched were: Social 

Issues, Health Policy and Access. Dialectical historical materialism 

was adopted as method, having as methodological course the re-

search of qualitative nature, resorting to some quantitative data; 

covering bibliographic research - about conceptual categories; a 

Documentary research (in decrees Acts among others); and the 

Field Survey, taking as participants SUS users who underwent 

Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT). The study in-

dicates the challenges faced by the participants in the search for 
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the right to access to health in a comprehensive way in their in-

terface with the social issue, unleashing barriers that hinder access 

to health. In this sense, the construction of public policies must be 

based on the reality and needs of the individuals who use it, built 

on processes of struggle and mobilization that reiterate the forms 

of collective confrontation expressed in the social question, rights.

Keywords: Health policy. TCTH. Social issues.

Introdução

O presente artigo é resultante do desafio das pesquisadoras em 

compreender a trajetória sócio histórica nos marcos das políticas de 

saúde, com ênfase o direito ao acesso dos pacientes de Transplante de 

Células Tronco Hematopoiéticas (TCTH) atendidos no Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG/EBSERH1), 

a partir da implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) – pro-

mulgado na Constituição Federal brasileira em 1988.

Vale ressaltar que o artigo apresenta resultados parciais de 

estudos e pesquisas empreendidos entre os anos de 2017-2018, 

advindos do Trabalho de Defesa de Conclusão de Curso da Re-

sidência Multiprofissional em Saúde e Área da Saúde do HC/

UFG/EBSERH, eixo de concentração Hematologia e Hemo-

terapia – não tendo publicação impressa ou digital da mesma e, 

portanto garante seu ineditismo.

1 A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) foi criada pela Lei nº 12.550 de 15 de 
dezembro de 2011. É uma empresa de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, 
vinculada ao Ministério da Educação para prestar serviços de Assistência à saúde no SUS. Está na 
administração do HC-UFG desde 2014.
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Nesse sentido, as inquietações provieram do cotidiano da Assis-

tente Social como Residente do referido eixo, atendendo usuários 

do HC-UFG/EBSERH encaminhados ao Instituto de Cardiolo-

gia do Distrito Federal (ICDF)2, localizado em Brasília-DF, para 

realizar o procedimento de TCTH.

Diante desta vivência cotidiana de trabalho no ambulatório 

de Hematologia foram realizados diversos atendimentos sociais 

com os usuários e seus familiares antes do encaminhamento para 

realização do TCTH. Desta forma, foi possível amadurecer algumas 

reflexões debatidas e construídas coletivamente com a orientadora, 

assistente social vice coordenadora da Residência Multiprofissional 

que culminaram na elaboração deste artigo para o VIII Congresso 

de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura realizado pela Regional 

Goiás da Universidade Federal de Goiás.

Esta construção possibilitou definir o objetivo geral deste 

artigo, a saber: explicitar alguns apontamentos sobre os desafios 

enfrentados pelos usuários do SUS no acesso ao TCTH em sua 

interface com a Questão Social. Para tanto, inicialmente, abordar-

-se-á o material e o método de pesquisa, possibilitando – em um 

segundo momento – apresentar a discussão e seus resultados, para 

então trazer as considerações finais.

2 ICDF situado em Brasília, até o primeiro semestre de 2018 recebia estes pacientes encaminha-
dos para TCTH sem necessidade de regulação, desde de que residissem em outro município e tives-
sem sido indicados por uma equipe médica ao transplante – momento este que seriam avaliados pela 
equipe do ICDF. A partir do 2º semestre de 2018, a equipe do ICDF emitiu comunicado de que não 
receberia mais pacientes sem a devida regulação do SUS pelos órgãos competentes da saúde.
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1. Material E Métodos

Ao levar em consideração o objetivo geral apresentado na in-

trodução deste artigo, que delimitou como objeto da pesquisa os 

desafios enfrentados pelos usuários do SUS no acesso ao TCTH na 

interface com a questão social, destaca-se que as explicitações ora 

apresentadas advêm de apontamentos parciais construídos através 

da pesquisa já concluída definida como natureza qualitativa, que 

compreende o movimento como parte constitutiva e constituinte 

da realidade que o cerca, repleto de contradições. Para tanto, o 

processo de construção do conhecimento ganhou materialidade a 

partir de três pesquisas indissociáveis, quais sejam: a pesquisa biblio-

gráfica, a pesquisa documental e a pesquisa de campo.

No que se refere à pesquisa bibliográfica se constituiu a partir 

das categorias conceituais, quais sejam: questão social, política de 

saúde e acesso, seja em livros, teses, dissertações dentre outros. Já a 

pesquisa documental se deu através de Leis, Decretos, documentos 

oficiais, fontes estatísticas dentre outras.

A pesquisa de campo teve como lócus o ambulatório de Hema-

tologia do Hospital das Clínicas de Goiânia HC-UFG/EBSERH, 

identificando como sujeitos os pacientes deste Ambulatório que 

já realizaram o Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas 

(TCTH). O projeto de pesquisa foi submetido ao comitê de ética 

em pesquisa, tendo sido aprovado com parecer Nº 2.873.076.

Todo esse percurso permitiu analisar os dados e tecer as conside-

rações finais para o trabalho e para o estudo – apresentado aqui em 

alguns apontamentos parciais – desenvolvidos e apresentados a seguir.
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2. Resultados E Discussões

A inserção da política de saúde no âmbito constitucional como 

integrante da tríade da Seguridade Social se deu através de proces-

sos de lutas, discussões e mobilizações da sociedade civil e profis-

sionais de saúde que tem sua experiência frente no Movimento de 

Reforma Sanitária e posteriormente o Projeto de reforma sanitária 

e juntamente com a sociedade civil organizada fez presença massiva 

na 8ª Conferência Nacional de Saúde.

Desta forma, a saúde no Brasil efetiva-se como direito de to-

dos e dever de Estado a partir da Constituição Federal de 1988, 

em específico nos artigos 196 ao 200. Portanto, esta Constituição 

define o conceito de Saúde, incorporando novas dimensões, com 

destaque para o acesso a um conjunto de fatores, como alimen-

tação, moradia, emprego, lazer, educação entre outros. Na parti-

cularidade da política de saúde, cabe ao Estado garantir políticas 

sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações 

e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação, de 

forma a garantir a dignidade humana.

Assim, saúde se relaciona também a um conjunto de 
situações que vão desde a segurança até a existência de 
uma renda razoável, uma habitação segura, um ambiente 
saudável. E isso na maioria das vezes não depende somente 
do indivíduo, mas de medidas sociais destinadas a toda a 
coletividade (LOBATO, 2012, p.08).

Nesse bojo, a regulamentação do direito à saúde assumiu 

materialidade passando a ser garantido pelas Leis nº 8.080/1990 
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e 8.142/1990, a qual determina uma nova concepção em saúde, 

definindo os princípios, objetivos e diretrizes do SUS. Quanto aos 

princípios e diretrizes do SUS podemos destacar em seu art.7º 

principalmente o comprometimento com a:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 
os níveis de assistência; II - integralidade de assistência, 
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações 
e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexida-
de do sistema; III - preservação da autonomia das pessoas 
na defesa de sua integridade física e moral;
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie; (BRASIL,1990, p.05).

Desta forma, a partir dos anos 1990 a saúde altera sua arquitetura 

social, deixando de ter condicionalidades e assumindo seu caráter de 

acesso ao direito universal de saúde garantido de forma integral e 

com qualidade socialmente referenciada. Conquanto, as antinomias 

expressas na sociedade capitalista, sob o ethos burguês, denota-se que 

a efetivação deste direito é perpassada por questões políticas eco-

nômicas, sociais dentre outras, constituídas na correlação de forças 

existentes – recaindo em acesso precário e/ou ineficiente.

Tais proposições se agudizam diante da ofensiva neoliberal 

que tende a deslocar ao mercado as políticas sociais em forma de 

serviços, que qualificam o cidadão como consumidor, só acessível 

mediante pagamento. Esse redirecionamento do papel do Estado 

traz fortes rebatimentos nos dias atuais, em que a proposta de polí-

tica de saúde construída com os princípios do Projeto de Reforma 

Sanitária tem sido substituída por investimentos na saúde a partir: 
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da ampliação da privatização, do estímulo ao grupo privado, do 

estímulo ao seguro privado, bem como o caráter focalizado para 

atender às populações vulneráveis através do pacote básico para 

saúde, com qualidade que não coadunam com as necessidades dos 

cidadãos (COSTA, 1997).

Recentemente a Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 

2016 – PEC do teto dos gastos públicos de autoria da Câmara dos 

Deputados Federais implementa o congelamento dos gastos públi-

cos do Governo Federal por 20 anos a partir de 2018. Durante este 

período os recursos destinados as políticas Públicas, como a saúde, 

por exemplo, junto da educação, tendem a ser as mais prejudica-

das, ocasionando incisivo sucateamento e desmonte das conquistas 

sociais. Tais desdobramentos adoecem a área da saúde recaindo 

diretamente no acesso aos direitos da população, sobretudo a classe 

trabalhadora mais vulnerável.

Vale ressaltar que falar de acesso no âmbito da saúde pressupõe 

delinear as maneiras como a saúde se configura no cotidiano das 

pessoas. De acordo com François (2008) o acesso à saúde é um 

direito reconhecido pelos órgãos internacionais e pela maioria dos 

países, sendo reconhecido como direito constitucional no Brasil.

Ainda de acordo com o autor (FRANÇOIS, 2008) o acesso 

à saúde, além da proporcionalidade entre os serviços e usuários, 

implica uma relação dinâmica entre as necessidades, aspirações e 

cultura da população, a demanda de serviço e os recursos dispo-

níveis para satisfazê-la. Destarte, “o sistema institucional de saúde 

– Público e Privado – apresentam deficiências que impedem a 

assistência a todos” (FRANÇOIS, 2008, p.140).
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A Organização Mundial de saúde (OMS) recomenda que o sig-

nificado de “acessível” seja adaptada a cada realidade e a cada região,

significa pensar as necessidades da população não apenas 
em relação aos recursos institucionais existentes, mas 
também de forma localizada, nas comunidades. O grau de 
acesso real à saúde depende de recursos como conheci-
mento e informação, meios para percorrer a distância que 
separa do atendimento, tempo para fazer o deslocamento e 
verba para cobrir os custos que isso requer (FRANÇOIS, 
2008, p.140).

Nesse sentido, depreende-se que o acesso à saúde tem vários 

elementos, não dependendo apenas dos recursos institucionais 

existentes, ou da mera oferta do serviço, mas na forma que este 

serviço é distribuído e quais os parâmetros estabelecidos, sobretudo 

“no Brasil, com suas grandes distâncias e desigualdades econômi-

cas, populacionais e de distribuição, o percurso entre a doença e a 

cura ou o cuidado significa vencer um longo e difícil caminho” 

(FRANÇOIS, 2008, p.).

As antinomias da realidade brasileira e seus desdobramentos na 

efetivação da política de saúde possibilitaram – diante de tensões, 

mobilizações e enfretamentos – a construção de programas, pactos 

e demais ações, garantidos legalmente em leis, decretos, normas e 

demais dispositivos. Na particularidade do TCTH, baseado na inte-

gralidade em todos os níveis de assistência no SUS e visando garantir 

o acesso, instituiu-se na década de 1990 a Portaria nº 55/1999 regu-

lamentando as normas para o tratamento fora do domicílio (TFD).

Nesse sentido, o TFD através do SUS, garante tratamento mé-

dico aos pacientes acometidos de doenças não tratáveis no muni-
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cípio de origem quando esgotados todos os meios de atendimento 

na sua localidade (BRASIL, 1999).

O TFD repassa ao paciente e em alguns casos, ao seu acom-

panhante, uma ajuda de custo ao serem referenciados para outros 

municípios ou estados que não são o seu de origem; um dos critérios 

para esta referência é que haja a possibilidade de cura total ou parcial.

De acordo como Manual do TFD e a portaria Nº 55/1999, são 

ofertados no âmbito do SUS:

Consultas, tratamento ambulatorial, hospitalar/cirúrgico 
previamente agendado; Passagens de ida e volta aos pacien-
tes e se necessário a acompanhantes no mesmo valor, para 
que possam deslocar-se até o local onde será realizado o 
tratamento e retornar a sua cidade de origem;(transporte 
aéreo, terrestre ou fluvial); Ajuda de custo para alimentação 
e hospedagem do paciente e/ou acompanhante enquanto 
durar o tratamento; Responsabilização pelas despesas de-
correntes de óbito do usuário de TFD; Análise de situações 
especiais, quando as condições físicas do paciente não per-
mitirem o transporte rodoviário (BRASIL,1999).

O Art. 12 da Portaria Nº 55/1999 estabelece, ainda, os valo-

res base a serem pagos pelo TFD de forma que não possibilita a 

manutenção básica, nem com deslocamento – sobretudo se nos 

reportarmos ao local em que o transplante é feito, no caso Brasília/

DF, uma das cidades com o maior índice de custo de vida (IBGE, 

2010). Um exemplo evidente deste apontamento é quando nos 

deparamos com o valor de R$ 30,00 repassado ao paciente e seu 

acompanhante referente ao custo para diária completa (alimenta-

ção e pernoite) (BRASIL, 1999).
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Entretanto, a realidade evidencia que pensar em acesso e per-

manência à saúde balizados na política do TFD no SUS ainda é 

insignificante, sobretudo ao considerarmos que as demandas dos 

usuários são plurais e as dificuldades se apresentam para além das 

questões de ordem geográfica, econômica e funcional.

Nesse sentido, ao considerarmos os pacientes que foram reali-

zar o transplante no ICDF, identifica-se no cotidiano que durante o 

processo de preparação para ida as consultas ambulatoriais iniciais, 

têm-se a possibilidade de irem e voltarem no mesmo dia, ou até de 

permanecerem por alguns dias em Brasília contando com a casa de 

apoio (porque ainda não foi realizado o transplante).

Ainda nesse processo, denota-se que a maior dificuldade se 

instaura após a realização do Transplante de Células Tronco Hema-

topoiéticas (TCTH) pelo alto risco do paciente contrair e desen-

volver infecções bacterianas, fúngicas, virais e protozoários, por isso 

um dos cuidados que se recomenda aos paciente do ICDF é que 

eles evitem aglomerados de pessoas; não fiquem em casas de apoio 

por entenderem o risco o qual os transplantados ficam expostos no 

que tange à sua recuperação, o que veremos à seguir:

Assim que o paciente tem alta da enfermaria, juntamente 
com seu cuidador familiar, recebe da equipe uma lista de 
recomendações a serem seguidas rigorosamente, tais como: 
usar máscara diariamente, não mexer em terra ou permane-
cer em locais sujos, não dirigir, não comer comidas cruas, só 
tomar água fervida, não passar roupa, não frequentar locais 
em que haja aglomerações – como igrejas, shopping, shows 
e festas comunitárias, não expor-se ao sol, não manter rela-
ções sexuais, dentre outras prescrições médicas que acabam 
limitando fortemente a obtenção de satisfação e bem-estar 
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pessoal, além de favorecerem situações que podem gerar 
constrangimento, desconforto ou privação (MASTROPIE-
TRO, SANTOS & OLIVEIRA, 2006, p.68).

Na particularidade dos sujeitos de pesquisa destacam-se en-

quanto pacientes, em sua maioria, oriundos de Municípios do inte-

rior do Estado de Goiás, bem como advindos de outros estados do 

Norte e Nordeste do Brasil3. Estes, não possuem familiares nem 

amigos que possam constituir esta rede de apoio durante o período 

de permanência em Brasília para a realização do transplante.

Vale ressaltar que as instituições conhecidas como “casa de 

apoio”4 em Brasília não tem suporte para receber este perfil de 

paciente; primeiro porque recebem vários tipos de pacientes com 

as mais diversas patologias; e segundo porque seus quartos são co-

letivos; assim como exposto não estão adaptados à realidade dos 

cuidados que estes pacientes precisam seguir pós transplante.

Nesse estudo denotou-se, ainda, que em grande parte esses 

pacientes – desde o processo de adoecimento até o transplante – não 

possuíam contrato de trabalho formal (com registro em carteira), 

corroborado tanto pela escolaridade quanto pelas condições de 

saúde. Coetâneo a uma realidade demarcada pelo desemprego 

estrutural e de condições de saúde tão adversas que passaram a 

garantir seus direitos por meio de benefícios socioassistenciais após 

3 Hospital das Clínicas HC-UFG/EBSERH de Goiânia constitui-se como uma das unidades de 
referência em tratamento de hematologia no país.

4 Casa de apoio é uma nomenclatura usada na região para denominar instituições governamen-
tais, filantrópicas, religiosas, ou não governamentais que oferecem estadia, alimentação e transpor-
te para que pacientes e acompanhantes possam ficar hospedados.
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recorrerem à justiça. E, mesmo diante do repasse deste benefício as 

dificuldades financeiras ainda se presentificavam.

Além destes impasses financeiros há dificuldades na própria 

família pelo acompanhamento ao paciente no transplante, tor-

nando-se um desafio, considerando que grande parte deles são 

pertencentes à classe trabalhadora e não podem ficar longos pe-

ríodos afastados do trabalho para acompanhar o paciente durante 

a fase do transplante. Acresce-se a isso a condição de não poder 

abrir mão deste salário ou emprego, em sua maioria (não pos-

suem vínculos de trabalho formal), pois é em sua grande maioria 

o pilar que compõe a renda deste núcleo familiar – representando 

uma das expressões da questão social.

Importa deixar claro que a questão social não é aqui focada 
exclusivamente como desigualdade social entre pobres e 
ricos, muito menos como “situação social problema”, tal 
como historicamente foi encarada no serviço social, reduzi-
da a dificuldades do indivíduo (IAMAMOTO, 2015, p.59).

O estudo identificou, também, que estes pacientes reconhe-

cem os direitos do SUS, bem como os avanços desta política de 

saúde, com destaque à oncologia. Mas a efetivação destes direitos 

se apresenta com inúmeras dificuldades, constituídas em barreiras 

em todo o processo de efetivação do TCTH, recaindo em impasses 

quando a realização deste transplante – o que muitos adiaram o 

procedimento pela inviabilidade de se manter em Brasília – o que 

denota-se uma das formas de barreiras do acesso à saúde.

Esse processo de efetivação é compreendido neste artigo como 

situações que ocorreram antes e após o TCTH. Enquanto caráter 
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didático este artigo optou por apresentar as barreiras antes e após 

para melhor compreensão.

No que tange as barreiras antes do TCTH o estudo revelou 

que essa dificuldade enfrentada pelos pacientes se inicia desde o 

acesso ao diagnóstico, seja no processo de descoberta e identifica-

ção da doença, ou após a descoberta, diante da exigência clínica de 

realização de exames necessários; em muitos casos solicitados pelos 

profissionais da saúde que os pacientes fizessem particular diante da 

demora. Nestes casos, este estudo depreende-se uma barreira que 

se refere à capacitação dos recursos humanos do SUS; perfazendo a 

necessidade de articular os conhecimentos biomédicos aos conhe-

cimentos sócio-políticos.

Decorrendo, ainda, na barreira financeira, posto que os pa-

cientes se viam impossibilitados de fazer os exames solicitados 

pelo “seu médico” diante da ausência de recursos individuais e/

ou familiares para tal realização.

Neste caso, os mesmos recorriam à judicialização – devido 

a seu conhecimento sobre os direitos – seja para garantir os be-

nefícios para a manutenção da vida ou para garantir, também, o 

direito constitucional de realizar os exames via SUS; este processo 

foi permeado de inúmeras etapas de burocratização que adiavam 

a realização dos exames, mesmo diante de uma doença que se faz 

imprescindível o diagnóstico rápido.

Após o diagnóstico da doença e a necessidade de realização 

do TCTH – com o devido encaminhamento à indicação da cirur-

gia – os pacientes se deparavam com barreiras recorrentes à antes 

do TCTH, qual seja, com destaque à condição socioeconômica, 
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posto que os acompanhamentos iniciais e exames no ICDF eram 

repletos de atropelos para a efetivação do transplante.

Depois de realizado o transplante essas barreiras se ampliavam 

diante dos cuidados necessários após esse procedimento, seja pelas 

barreiras geográficas, seja pelas barreiras econômicas, pelas barrei-

ras familiares dentre outras que refletem as inúmeras dificuldades 

diante desse processo – repleto de enfretamentos para além das 

barreiras biomédicas.

Assim, os resultados apresentados revelam que o acesso à 

saúde se configura com debilidades expressas através de barrei-

ras, seja elas burocráticas, “[...] barreiras geográficas, financeiras, 

organizacionais, informacionais, culturais entre outras, expressão 

característica da oferta que, de modo inter-relacionado, atuam 

facilitando ou obstruindo a capacidade das pessoas de utilizarem 

o serviço de saúde”. (TRAVASSOS; CASTRO, 2012, p.186). A 

oferta do serviço de saúde nem sempre é permeada pelo acesso 

integral, uma vez que, diversas são as barreiras enfrentadas no 

caminho até acessarem seu direito à saúde.

Com isso, denota-se nesse estudo que as dificuldades enfrentadas 

pelos pacientes em TCTH constituem-se em barreiras de acesso das 

mais diversas naturezas, sobretudo a população mais vulnerável eco-

nomicamente, recaindo diretamente na efetivação dos direitos à saúde.

Conclusão

A guisa das conclusões para este artigo, denota-se que os direi-

tos à saúde perfazem uma grande conquista da população brasileira, 

advinda de mobilização e lutas, com destaque ao projeto construído 
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pelo Movimento de Reforma Sanitária. Tais conquistas possibilita-

ram avanços na política de saúde com a implementação do SUS.

Conquanto esses avanços são repletos de impasses e desafios, 

sobretudo diante do modo de produção capitalista que comumen-

te privatiza os bônus e socializa os ônus – recaindo à população 

trabalhadora esse alto custo.

Tais adversidades ganham materialidade na efetivação dos di-

reitos, com grandes desafios enfrentados para garantia dos mesmos. 

Na área da saúde, esses percalços se presentificam diante do acesso 

aos serviços de saúde, em que as barreiras enfrentadas no percurso 

assumem uma proporção assustadora, com grandes debilidades no 

que se refere à qualidade destes serviços.

Nesse sentido, a população que historicamente vem sendo negli-

genciada pelo Estado, pelas expressões da questão social como desi-

gualdade, pobreza, vulnerabilidade recobrem inúmeras manifestações 

como doença, pauperização, dentre tantas outras que inviabilizam 

esses sujeitos ao acesso da saúde – garantida como direito de todos e 

dever de Estado a partir da Constituição federal de 1988.

A pesquisa identificou que essas dificuldades se constituem 

de inúmeras barreiras, seja desde a necessidade de capacitação dos 

recursos humanos que dão concretude ao SUS, seja por barreiras 

socioeconômicas, burocráticas, financeiras, geográficas, culturais 

dentre outras que além de transformar o direito em serviço, cami-

nham na contraposição das garantias constitucionais. É necessário 

revisitar a portaria que institui o TFD no SUS, de forma a garantir 

que o repasse seja condizente com as necessidades dos usuários os 
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quais dependem desta política para garantir seu tratamento fora do 

domicílio de origem.

Cabe destacar que a proximidade entre o município de re-

sidência dos pacientes e as localidades para as quais estes são 

referenciados, nem sempre garantem o acesso, como ficou claro 

no caso HC Goiânia-GO x ICDF Brasília-DF. Apesar de serem 

cidades geograficamente próximas, os desafios não se esgotam 

com o encurtamento da distância, nem com o repasse do TFD.

Neste sentido, a construção de políticas públicas deve ser funda-

mentada na realidade e nas necessidades dos sujeitos que a utilizam, 

construídas a partir de processos de lutas e de mobilizações que reite-

ram as formas de enfrentamento coletivo expresso na questão social, 

tendo como fio condutor a efetivação dos direitos à saúde.
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Resumo

O debate sobre negócios e direitos humanos ganhou maior 

destaque no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), 

recentemente, seja para ventilar os limites para uma plena proteção 

nos países desenvolvidos, seja para enaltecer os esforços oriundos 

dos países em desenvolvimento para a sua efetivação, dada a maior 

sensibilidade destesà atuação das grandes corporações. Não obstan-

te, desde a década de 70 várias tentativas foram empreendidas para 

a aprovação de uma normativa vinculante internacional para fins 

de responsabilização das empresas violadoras dos direitos humanos. 

mailto:professora_mcarolina@hotmail.com


355

Atualmente, dois documentos internacionais congregam os avan-

ços obtidos. Trata-se dos “princípios orientadores sobre regras de 

direitos humanos”, parâmetros aplicáveis às corporações datados de 

2002, assim como do marco “Proteger, Respeitar e Responsabili-

zar”, o qual redundou no atual Pacto Global da ONU. A par deste 

plano internacional, sabe-se que em 2018 foi aprovada e publicada 

no Brasil a Lei 13.709, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados 

(“LGPD”), a qual apresenta inúmeras disposições que merecem ser 

estudadas à luz da normativa internacional de proteção dos direitos 

humanos. Esta é, portanto, a temática que guiará a pesquisa que tem 

por objetivo geral investigar qual o papel da normativa nacional e 

seus desafios na proteção de dados pessoais tendo em mira a evolu-

ção normativa elaborada no contexto da Organização das Nações 

Unidas. Especificamente, pretende-se verificar se os instrumentos 

e mecanismos previstos na recente legislação brasileira garantem 

e, se sim, como garantem a responsabilização das empresas viola-

doras. Para tanto, a pesquisa se valerá do método hipotético-de-

dutivo, partindo da análise do objeto de pesquisa para a indução 

de proposições que serão testadas por meio da coleta de dados, 

secundários, que possibilitem a classificação dos resultados. Após 

este entrelaçamento entre teoria e metodologia, espera-se alcançar 

com a pesquisa um diagnóstico sobre o contexto normativo que 

engloba a perspectiva de direitos humanos na atuação das corpo-

rações de tecnologia no Brasil e seus parâmetros internacionais. As 

conclusões devem conduzir à confirmação da hipótese central da 

pesquisa, a constatação de que no presente momento normativo há 

harmonia entre os planos interno e internacional no que concerne 

à proteção de dados pessoais.
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Abstract

The debate on the goals of the United Nations, recently, for 

the definitions of countries in force, is to enhance the efforts of 

the developing countries for their implementation, has given greater 

sensitivity to corporations of large corporations. Nonetheless, since 

the 1970s, there have been some opportunities for a binding inter-

national standard to be applied for the purpose of accountability of 

companies that violate human rights. Currently, there are two con-

tinents congregate the advances made. These are the principles of 

human rights rules, the name given to companies dating from 2002, 

as well as the framework “Protect, Respect and Accountability”, 

which is not currently in the UN Global Compact. In relation to 

the year 2018, a Law 13,709, called the General Data Protection Law 

(“LGPD”) was published, a publication that proposes to be consi-

dered internationally in light of the international standard. direction 

of human rights. This is, such, the thematic that guide the research 

of this general investigating the paper of normalised national and 

their challenges in the following the proposal of the hearing of the 

commemoration of the commemoration of the commemoration of 

the United United Nations. Specifically, we intend to verify whi-

ch instruments and indexes are the most outstanding in Brazilian 

law, guarantee the accountability of violating companies, but also 

the search for the hypothetical-deductive method, starting from 

the analysis of the research object. for an induction of propositions 
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that will be tested in the middle of data collection, secondary, that 

allow a classification of the results. The second method is based on 

theory and methodology, it is expected to be a diagnosis about the 

normative context that encompasses a leadership perspective in its 

technology companies in Brazil and its international configurations. 

The comparisons are failure in the central analysis, the confirmation 

of the moment in the standard between the plans in international 

plan in the protection of digital protection.

Key Words: Human Rights; Transnational Corporations; 

United Nations Organization; General Law of Data Protection.

Introdução

O debate sobre negócios e direitos humanos ganhou destaque 

no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), apenas re-

centemente, tanto para expor os limites para uma plena proteção 

nos países desenvolvidos, quanto para enaltecer os esforços oriun-

dos dos países em desenvolvimento para a sua efetivação, dada a 

maior sensibilidade destes à atuação das grandes corporações.

Não obstante, desde a década de 70 várias tentativas foram 

empreendidas para a aprovação de uma normativa vinculante in-

ternacional para fins de responsabilização das empresas violadoras 

dos direitos humanos. Atualmente, dois documentos internacionais 

congregam os avanços obtidos. Trata-se dos “princípios orientadores 

sobre regras de direitos humanos”, parâmetros aplicáveis às corpora-

ções datados de 2002, assim como do marco “Proteger, Respeitar e 

Responsabilizar”, o qual redundou no atual Pacto Global da ONU.
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A par deste plano internacional, sabe-se que em 2018 foi 

aprovada e publicada no Brasil a Lei 13.709, a chamada Lei Geral 

de Proteção de Dados (LGPD), a qual apresenta inúmeras dispo-

sições que merecem ser estudadas à luz da normativa internacio-

nal de proteção dos direitos humanos. Esta é, portanto, a temática 

que guiará este artigo.

O objetivo geral do presente artigo é investigar o papel da 

normativa nacional e seus desafios na proteção de dados pessoais, 

tendo em mira a evolução normativa elaborada no contexto da 

Organização das Nações Unidas. Especificamente, pretende-se 

verificar se os instrumentos e mecanismos previstos na recente 

legislação brasileira garantem e, se sim, como garantem a responsa-

bilização das empresas violadoras.

Para que seja possível o diagnóstico sobre o contexto nor-

mativo que engloba a perspectiva de direitos humanos na atuação 

das corporações de tecnologia no Brasil e seus parâmetros inter-

nacionais, a pesquisa faz uso do método hipotético-dedutivo. As 

conclusões conduzem à confirmação da hipótese central da pes-

quisa, a constatação de que no presente momento normativo há 

harmonia entre os planos interno e internacional no que concerne 

à proteção de dados pessoais, mas ainda há desafios para a efetivação 

das normas de direito interno.

Empresas E Direitos Humanos: A Normativa 
Internacional

Os direitos humanos, percebidos como o conjunto de normas 

internacionais que objetiva proteger a dignidade da pessoa humana 
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como valor intrínseco nas relações sociais, perpassam, por vezes por 

alguns percalços. Embora sejam reconhecidos como fator preponde-

rante na maioria dos ordenamentos jurídicos dos Estados democráti-

cos, ainda nesses se verifica, hodiernamente, sua relativização perante 

os sistemas econômicos globalizados. Deste embate, forçoso é reco-

nhecer, para além do ator estatal, que a comunidade internacional se 

vê impelida a incluir as empresas e seus negócios na efetivação dos 

direitos humanos, mormente as denominadas de multinacionais. E, 

nesse sentido, há também que problematizar a atuação de organis-

mos multilaterais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Nacional no que tange às propostas de políticas macroeconômicas 

que invariavelmente representam retrocessos em direitos humanos.

Neste diapasão, é de se questionar qual o papel da Organização 

das Nações Unidas enquanto organismo de custódia dos Direitos 

Humanos perante a comunidade internacional. Bobbio (2004, p. 

43) aponta que “o problema fundamental em relação aos direitos 

do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de prote-

gê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político.” De 

forma que se faz necessário entender qual tem sido a política em 

prol dos Direitos Humanos empreendidas na responsabilização das 

empresas no âmbito das Nações Unidas, política essa caracterizada 

por posicionamentos polarizados.

Feeney (2009) apresenta que no contexto dos anos 70 a ONU 

se preocupa com a interferência de empresas multinacionais em 

governos latino-americanos e africanos e, através da comissão sobre 

empresas transnacionais, redige o “Código de Conduta da ONU” 

com diretrizes sociais e ambientais para investimentos. Como era de 
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se esperar, este documento enfrentou a resistência dos países sedes 

das empresas, o que acarretou a migração destes países para a Orga-

nização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD). 

Este organismo, por sua vez, criou o comitê para investimentos 

internacionais e empreendimentos multinacionais e elaborou o do-

cumento “Declaração e Decisões sobre Investimento Internacional e 

Empreendimentos Multinacionais” que na prática apenas represen-

tou algumas concessões simbólicas no âmbito do trabalho.

Segundo a autora, nos anos 80, o ativismo da sociedade civil 

marcou a comunidade internacional, desenvolvendo nos anos 90 

uma série de Cúpulas e Conferências que acabaram por minimizar 

os conflitos entre as Organizações Não-Governamentais (ONG) 

e a Organização Mundial do Comércio (OMC). De forma que 

em 1999, surgiu o Pacto Global da ONU que adotou práticas 

empresariais de acordo com princípios de Direitos Humanos, rela-

ções de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, mas é um 

documento carente de mecanismos de exigibilidade.

A luta pela responsabilização de empresas por violações de 

direitos humanos começa a ganhar espaço no momento em que 

a OECD se une à sociedade civil para revisar suas diretrizes para 

Empreendimentos Multinacionais. O novo texto, datado de 2000, 

permitiu que se apresentasse denúncias de abusos empresariais. 

Demandas cada vez mais iminentes nesta área fizeram com que a 

subcomissão da ONU de proteção de direitos humanos aprovasse, 

em 2003, o documento “Normas sobre Responsabilidade em Di-

reitos Humanos das Empresas Transnacionais e Outros Empreen-

dimentos Privados”. No entanto, Feeney (2009) alerta que tanto as 

empresas como os Estados foram hostis a este documento.
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Foi então que a ONU nomeou um Representante Especial 

sobre Empresas e Direitos Humanos (RESG) que procedeu alguns 

relatórios (2006, 2007 e 2008) sobre a temática. Mas foi o relatório 

de 2008 intitulado “Proteger, Respeitar e Remediar: Um Marco 

sobre Empresas e Direitos Humanos” que acabou por recepcionar 

demandas apresentadas por diversos órgãos. Ao apresentar os marco 

de deveres e direitos para Estado, Empresas e Vítimas promoveu 

o reconhecimento de 7 (sete) princípios-guias para os comporta-

mentos frente aos direitos humanos1.

A grande questão que se impõe, a partir daí, é como imple-

mentá-los no âmbito dos Estados, visto que compõem um co-

mando na Resolução da ONU 26/22 de 2014 e não um Tratado 

Internacional. Como a partir daí se tornou obrigação dos Estados 

implementar medidas a serem adotadas por empresas em seus ter-

ritórios, os governos locais iniciam o planejamento de suas ações 

políticas internas neste sentido. Para o entendimento da forma com 

a qual as políticas públicas com perspectiva em direitos humanos 

recebem a interferência do sistema internacional, necessário se faz 

operacionalizar esses direitos a fim de convertê-los em instrumen-

tos úteis de análise e planificação.

Serrano e Vázquez (2011) afirmam a necessidade de explorar 

o conteúdo dos direitos humanos a fim de entender as múltiplas 

obrigações que o integram. Isto porque os direitos vistos sob a 

perspectiva das obrigações alargam as prestações positivas que o 

Estado têm com seus cidadãos. Trata-se, portanto, de estabelecer os 

1 Detalhadamente descritos no documento “Empresas e Direitos Humanos: Parâmetros da ONU 
para Proteger, Respeitar e Reparar” (2012).
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comandos que direcionam a implementação das políticas públicas 

com perspectiva de direitos humanos. Isto é, de mapear os direitos 

que virão a compor o núcleo destas políticas públicas tendo em 

mente que o conteúdo de cada uma das obrigações do Estado va-

riará dependendo do direito a que seja aplicado.2 De maneira que, 

para estes autores, são quatro os tipos de obrigações que o Estado 

deve se comprometer, quais sejam: respeitar; proteger; garantir e 

promover3. Cada uma dessas obrigações pode se desdobrar em 

outros níveis obrigacionais que vinculam as ações estatais.

A obrigação de respeitar contém em si a noção de restrição ao 

poder estatal que deve obedecer ao comando de não colocar em 

risco o gozo dos direitos básicos dos cidadãos. Isto não quer dizer 

que a obrigação de respeitar corresponda à prestação negativa do 

Estado ou a mera abstenção estatal. Ao contrário, o cumprimento da 

proteção de direitos humanos, embora demonstre ser uma obrigação 

mais imediata e essencial, também demanda prestação positiva com 

implementação de políticas públicas direcionadas. Já a obrigação de 

proteger está intimamente ligada à ideia de marco jurídico e insti-

tucional necessários para prevenir as violações a direitos humanos. 

Em outras palavras, o Estado deve estabelecer um aparato que inclua 

legislação, desenho institucional e capacidades estruturais que o per-

mita atuar sobre a prevenção das possíveis violações.

2 Serrano e Vazquez (2011, p.37) utilizam a expressão “desempaque del derecho” como a análise 
de um direito humano a partir das diversas obrigações que o constitui.

3 Obrigações que provêm dos Princípios de Maastricht (Em 28 de setembro de 2011, em uma 
reunião convocada pela Universidade de Maastricht e a Comissão Internacional de Juristas, um 
grupo de especialistas em Direito Internacional e Direitos Humanos adotou os Princípios de Maas-
tricht sobre as Obrigações Extraterritoriais dos Estados na área dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais). Verificar em: www.fidh.org.

http://www.fidh.org
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No que tange à obrigação de garantir está implícito a manuten-

ção do desfrute do direito com vistas às suas melhorias. Assegurar o 

exercício dos direitos é um exercício constante para o Estado que 

deve se adaptar às necessidades e avanços. Por esta razão, tem natu-

reza procedimental visto que requer programas de ação por parte 

do Estado a fim de estabelecer critérios e mecanismos que tornem 

os direitos acessíveis e de qualidade. A obrigação de garantir não 

se confunde com a obrigação de proteger, como pode parecer em 

um olhar mais desatento. Proteger implica criar as condições para 

impedir as violações aos direitos humanos, daí sua natureza essencial-

mente estrutural. Já garantir significa dar efetividade ao exercício dos 

direitos humanos, e, portanto, tem natureza procedimental.

E, por fim, a obrigação de promover que tem o objetivo de 

prover as pessoas de toda a informação necessária para assegurar 

que sejam capazes de disfrutar o direito. Porém esta obrigação 

não refere-se a um dever meramente promocional porque isto 

implicaria em meras campanhas publicitárias. Promover direitos 

tem o propósito de conscientizar o público na percepção e no 

entendimento de um determinado problema social e, perpassa pelo 

desenvolvimento do empoderamento dos cidadãos. Ou seja, tem 

o claro objetivo de fazer perceber que os cidadãos são titulares 

de direitos e, não instrumentos de programas de governos que os 

classificam como meros beneficiários.

Dessa imbricação nascem as políticas públicas na perspectiva 

dos direitos humanos e as suas regras procedimentais no cenário da 
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governança4. Esta entendida como a interdependência entre o cam-

po político, mercantil e social para manter negociações constantes. 

Uma combinação de diferentes atores, recursos disponíveis e desafios 

coletivos. De forma que os programas de ação pública se convertem 

em decisões e ações que operacionalizam os princípios de direitos 

humanos já consagrados como objetivos do Estado e de seus agentes.

Segundo Guendel (2002) o enfoque dos direitos humanos pro-

cura reconciliar a moral, a política e o direito em um horizonte ético, 

mas ao mesmo tempo operacional. Para ele não basta um Estado 

Social de Direito, necessário se faz desenvolver uma sociedade de 

direitos com pessoas tolerantes, proativas e organizadas para garantir 

uma qualidade de vida. Daí porque as políticas públicas devem, inva-

riavelmente, interferir em processos sociais e cultuar valores de tole-

rância e reconhecimento recíproco. Este arcabouço é que imprime 

completude à concepção de cidadania que passa a abarcar os âmbitos 

não só políticos e sociais como também o cultural.

Destarte, uma vez alcançado o reconhecimento dos direitos 

humanos impõe-se, sim, sua concretização através das políticas pú-

blicas. Isto porque em um cenário de redefinição das capacidades 

governativas frente aos custos dos direitos, somente a orientação 

através das possibilidades de administração dos interesses frente ao 

problema público e à discussão das múltiplas decisões, viabilizará 

o alcance desejado. A complexidade social da atualidade não mais 

4 Definição de governança disponibilizada em http://www.siteresources.worldbaking.org pelo 
Banco Mundial: “Os autores dos WGI definem governança como as tradições e instituições por meio 
das quais a autoridade de um país é exercida. Isso inclui o processo pelo qual os governos são sele-
cionados, monitorados e substituídos; a capacidade do governo de formular e implementar políticas 
sólidas com eficácia; e o respeito dos cidadãos e do estado às instituições que regem as interações 
sócio-econômicas entre eles.”

http://www.siteresources.worldbaking.org
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permite que as ações de poder estejam presas somente na atividade 

de governo e lhe sejam impostas coercitivamente. Mesmo porque 

os Estados não estão voltados somente para as práticas políticas 

internas senão também para uma ordem internacional.

Responsabilidade Civil E A Lei Geral De Proteção 
De Dados Pessoais (Lgpd)

Uma vez estabelecido um breve retrospecto acerca da im-

portância da normativa internacional para a proteção dos direitos 

humanos e seu impacto nas atividades empresariais, cumpre fazer 

a ligação deste aspecto com a normativa nacional vigente no que 

respeito à proteção de dados pessoais.

O desafio de análise insere-se na perspectiva das chamadas so-

ciedades tecnológicas, aquelas que, direta ou indiretamente, tanto na 

iniciativa privada quanto na iniciativa pública, manipulam grande 

soma de dados de consumidores de diferentes serviços colocados à 

disposição dos usuários.

Sabe-se que recentemente, no ano de 2018, foi promulgada 

a Lei 13.709, a qual dispõe sobre a proteção de dados pessoais e 

altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, o chamado Marco 

Civil da Internet.

Dentre tantas inovações trazidas pela normativa, que certa-

mente inclui o Brasil5 no rol dos países que se preocupam com a 

5 Como explica MIGUEL (2019), “A promulgação da LGPD permitiu que o Brasil fizesse parte, 
como membro observador, da convenção 108, importante documento internacional sobre a priva-
cidade, com ênfase nos direitos humanos e democracia. Importante ter em mente que a convenção 
108 é um documento importantíssimo que serviu de base para a directiva 94/45 CE, para a GDPR e 
também para a LGPD brasileira.”
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regulação da proteção de dados e privacidade e cujas regras estão 

sendo ditadas pelo modelo regulatório europeu – GDPR, General 

Data Protect Resolution, pretende-se verificar se os instrumentos e 

mecanismos nela previstos garantem e, se sim, como garantem a 

responsabilização das empresas violadoras.

Como se pode notar nos artigos 44 e 46 inscritos na Seção III 

da LGPD - “Responsabilidade e do Ressarcimento de Danos”, a 

responsabilidade civil é tratada da seguinte forma:

Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular 
quando deixar de observar a legislação ou quando não 
fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, con-
sideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I – o modo pelo qual é realizado;
II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 
esperam;
III – as técnicas de tratamento de dados pessoais disponí-
veis à época em que foi realizado. Parágrafo único. Res-
ponde pelos danos decorrentes da violação da segurança 
dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de 
adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta 
Lei, der causa ao dano.

Ao lado desse dispositivo e complementar ao seu manejo 

apresenta-se a necessidade de adoção por parte das empresas de 

medidas assecuratórias da proteção dos referidos dados. Destaca-se:

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas 
de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os 
dados pessoais de acessos não autorizados e de situações aci-
dentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunica-
ção ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
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Ora, se a velocidade com que a tecnologia se desenvolve é assaz 

rápida, para a aplicação dos comandos acima citados os julgadores 

terão que estar bem aparelhados para o desenvolvimento de uma 

análise técnica satisfatória. Ou seja, como será possível verificar quais 

técnicas estarão disponíveis à época? Quais parâmetros deverão ser 

utilizados para a comprovação do tratamento adequado? Como apu-

rar na realidade concreta tais conceitos quando se está diante de uma 

hipótese de atualização de sistemas que exigem um certo período de 

tempo para atingirem sua estabilidade, lapso temporal no qual algum 

dado pode sofrer vazamento? Seria possível neste caso invocar as 

clássicas excludentes de responsabilidade? Certamente que um prova 

técnica abalizada faz-se necessária em casos como tais.

Diante desse quadro, não apenas será necessária uma revi-

sita aos pressupostos da responsabilidade civil objetiva calcada 

no risco da atividade empresarial para os chamados hard cases e 

higidez da segurança jurídica de modo a se evitar automatismo 

nas decisões judicias, como também será imprescindível enfrentar 

outro desafio, o do funcionamento pleno e autônomo de uma 

autoridade nacional fiscalizadora (ANPD), sem ingerências por 

parte do Poder Executivo.

O alerta vem de BIONDI (2019):

Diferentemente do que havia sido proposto no projeto de 
lei aprovado por unanimidade no Congresso Nacional, a 
ANPD passou a pertencer à Administração Pública direta 
e está subordinada à presidência da República. É o oposto 
de um regime de autarquia especial que (...) conferiria mais 
independência institucional, funcional e financeira à ANPD 
(...). Note que a autoridade está eivada de interferência 
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(muito) direta dos chefes do Poder Executivo: o presidente 
da República e o ministro chefe da Casa Civil e o afasta-
mento preventivo de um membro do conselho diretor, caso 
necessário, pelo laconismo da expressão, abre margem a 
decisão discricionária e subjetiva.

Considerações Finais

Nada obstante o esforço do Brasil para se inserir no conjunto 

de países que estão aperfeiçoando seu arcabouço normativo para 

contemplar maior proteção aos consumidores que fornecem dados 

pessoais para o uso de diferentes serviços disponibilizados pelas pes-

soas jurídicas de direito privado e público, os desafios ainda existem.

Nesse sentido, a relação entre direitos humanos e políticas 

públicas faz transparecer a obrigação dos Estados em tornar 

realidade os comandos de  respeitá-los, protegê-los, garanti-los e 

promovê-los. E o sistema internacional de proteção dos direitos 

humanos cumpre sua função quando estabelece aos Estados um 

panorama de gestão da defesa da dignidade cidadã por meio da 

proteção de dados pessoais.

O papel destes Estados, porém, não se destina apenas a pres-

crever os comportamentos desejados. Necessário se faz o enga-

jamento para determinar que os sujeitos provocadores de danos 

a estes direitos sigam as regras de proteção criadas com o fim de 

resguardar a dignidade humana.

Um dos primeiros passos, portanto, é a implementação e 

monitoramento de políticas públicas, tais como a que se verifica 

com a edição da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, mas 
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que preveja uma forte e atuante agência nacional, com caráter 

fiscalizatório e preventivo. Infelizmente, como foi sustentado ante-

riormente, o Brasil ainda se ressente neste ponto,

Por derradeiro, considerando o dinamismo dos sistemas tec-

nológicos e o esforço do Brasil na plena efetivação de políticas 

públicas voltadas à proteção de titulares de direitos fundamentais, 

importa recuperar algumas providências decisivas para o completo 

uso da novel lei, construção de uma “cultura de dados”, especial-

mente no que toca à proteção dos direitos humanos ali previstos 

e que foram bem resumidos por FREITAS (2019). São eles: (i) as 

empresas precisam contar com profissionais da área de desenvolvi-

mento de sistemas computacionais, os mais preparados para abor-

dar as etapas de tratamento de dados; (ii) como o consentimento 

do titular de dados é um princípio basilar da nova lei, o “desenho 

da privacidade” por parte da empresa deve permitir a validação das 

soluções que possam ser tomadas no caso de violação; (iii) a revisão 

de instrumentos de criação e revisão de políticas de privacidade 

deve ser uma constante e objeto de um trabalho coletivo dentro 

das empresas; (iv) a elaboração de um plano de impacto à proteção 

de dados com a geração de relatórios descritivos dos procedimen-

tos de tratamento de dados e seus respectivos riscos, fruto de um 

trabalho preventivo da empresa na geração de danos.

Nessa perspectiva, falar de sociedade tecnológica, empresas, di-

reitos humanos e proteção de dados pessoais é afirmar um renovado 

momento do Direito, de sua estreita relação com outras áreas do co-

nhecimento e rompimento de sua autossuficiência epistemológica.
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que a Educação Permanente possibilita a reflexão e o diálogo com 

as inciativas participativas, educativas e pedagógicas, tendo em 

vista sua problematização, o que possibilita a reflexão das ações 

realizadas nos espaços do trabalho profissional o que evidencia-se 

uma relação estreita entre a educação e o trabalho. Nesses estudos, 

empreendeu-se uma revisão bibliográfica – livros, artigos, disser-

tações, teses – e documental, em especial do Relatório final do 

referido Curso. Assim, apresenta os resultados parciais depreendi-

dos do Plano de Intervenção, requisito de aprovação na Disciplina 

de Estágio Supervisionado em Serviço Social, com o objetivo 

de contribuir com a educação permanente das Supervisoras de 

Campo nos espaços sócio ocupacionais e analisar a interação en-

tre trabalho e educação, de tal maneira construir coletivamente 

o desenvolvimento de um trabalho crítico, reflexivo, propositivo, 

competente, compromissado, com os sujeitos deste processo. Dessa 

maneira, debater sobre o trabalho dos assistentes sociais no Estágio 

Supervisionado, avalia-se o quanto é válido assumir compromisso 

com uma agenda de educação permanente como uma dimensão 

formativa profissional. Reconhece-se que essa iniciativa contribui 

de forma significativa com a qualidade dos serviços prestados e 

corrobora com o aprimoramento profissional, na construção co-

letiva das respostas suscitadas e ainda, das demandas que emergem 

nos espaços de trabalho. Assim, tem-se o entendimento, entre os 

assistentes sociais, de que o aprimoramento profissional se efetiva 

por meio da aprendizagem, que indica transformação no âmbito do 

trabalho profissional e, por conseguinte na organização do trabalho 

no espaço sócio ocupacional onde se encontram inseridos. Logo, 
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no atual quadro político-econômico brasileiro, torna-se inegável a 

ênfase atribuída à educação e formação. Ora prevalece uma lógica 

economicista marcada pelos ideários neoliberais.

Palavras-chave: Educação Permanente; Estágio Supervisio-

nado; Serviço Social.

Permanent Education In Social Service: 
formative dimension in reckless times

Abstract

The paper presents an analysis of the results of an Improve-

ment Course in Continuing Education conducted at the Federal 

University of Goiás (UFG) / Regional Goiás. It is understood 

that Permanent Education enables reflection and dialogue with 

participatory, educational and pedagogical initiatives, taking into 

account its problematization, which makes possible the reflection 

of the actions carried out in the professional work spaces. In these 

studies, a bibliographical review was undertaken - books, articles, 

dissertations, theses - and documentary, in particular the final Re-

port of said Course. Thus, it presents the partial results drawn from 

the Intervention Plan, a requirement of approval in the Discipline 

of Supervised Internship in Social Work, with the objective of 

contributing to the permanent education of Field Supervisors in 

the social and occupational spaces and to analyze the interaction 

between work and education, in such a way as to collectively cons-

truct the development of a critical, reflexive, proactive, competent, 



374

committed work with the subjects of this process. In this way, dis-

cussing the work of social workers in the Supervised Internship 

examines the validity of a commitment to a permanent education 

agenda as a professional training dimension. It is recognized that 

this initiative contributes significantly to the quality of the services 

rendered and corroborates with the professional improvement, in 

the collective construction responses raised and also, the demands 

that emerge in the work spaces. Thus, it is understood among 

the social workers that the professional improvement is effective 

through learning, which indicates transformation in the scope of 

professional work and therefore in the organization of work in the 

socio-occupational space where they are inserted. Therefore, in the 

current Brazilian political-economic framework, the emphasis on 

education and training is undeniable. Now prevails an economic 

logic marked by neoliberal ideas.

Keywords: Permanent Education; Supervised internship; 

Social service.

Introdução

Este artigo é resultante de uma atividade de Educação Perma-

nente desenvolvida no âmbito da Política de Assistência Social/Pre-

feitura Municipal de Goiás-GO, direcionada aos assistentes sociais 

que assumem a Supervisão de Campo no Estágio em Serviço Social. 

Assim, apresentou um Projeto de Intervenção6 espera-se contribuir 

6 “O Projeto de intervenção: constitui-se em um momento do Estágio em que o estudante, com 
base na realização da pesquisa e na identificação de limites e possibilidades apontadas pela realidade 
social vivenciada no campo de estágio, propõe ações concretas que provoquem mudanças na dinâmi-
ca da realidade social e dos espaços sócio ocupacionais” (UFG/PPC, 2012, p. 57)..
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com o processo de atualização teórica, ética e política, trata-se de 

uma exigência prevista na formação acadêmico-profissional7.

O Serviço Social uma profissão que completa 83 anos de 

existência no Brasil nos anos de 2019 foi criada no contexto da 

expansão urbano-industrial, resultante da contradição, depreende 

da realidade social as múltiplas expressões da questão social. A 

mesma passa a ser regulada pelo Estado, a Igreja e o empresariado 

regulando as tensões sociais que iniciam o caminho para a profis-

sionalização do Serviço Social. Dessa forma, nos últimos 30 anos o 

Serviço Social no Brasil passou por um processo de renovação teó-

rica metodológica, ético-política e técnico-operativa influenciadas 

pelas transformações e diferentes requisições societárias. 

O Serviço Social apresenta uma educação permanente que 

não somente fortalece a profissão como também como estratégia 

contra as constantes ofensivas do Capital. A educação permanente 

referencia-se nos princípios do Código de Ética do Assistente So-

cial, em especial que se refere ao “compromisso com a qualidade 

dos serviços prestados à população e com o aprimoramento inte-

lectual, na perspectiva da competência profissional” (CFESS, 2012, 

p. 24). Assim, a profissão necessita de constantemente se debru-

çar em temáticas que envolvem as bandeiras de luta, empreender 

estudos sistemáticos e pesquisas. Pois os serviços prestados pelos 

assistentes sociais se referenciam a favor de uma nova ordem socie-

7 Uma das exigências previstas na Disciplina de Estagio Supervisionado III, conforme a ementa 
que discorre sobre o “desenvolvimento das competências teórico-metodológica, ético-política e 
técnico-operativa por meio da avaliação e monitoramento do Plano de Estágio. Elaboração e imple-
mentação do projeto de intervenção. Elaboração do relatório final” (UFG/PPC, 2012, p. 42).
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tária e pela garantia de direitos sociais conquistados historicamente. 

Desse modo, sustenta-se

na concepção de educação popular, por possibilitar a cria-
ção de espaços para o exercício dos sujeitos na construção 
coletiva de uma “consciência para si”, uma vez que as con-
tradições, a dimensão política (aqui a política entendida 
como exercício do Ser Social), os interesses universais, são 
[apresentados] como possibilidade de formação e motiva-
ção para ação dos/as profissionais envolvidos/as (CFESS, 
2012 p.12).

Ademais, cabe a Universidade que pauta na dimensão popular 

contribuir na abertura de espaços coletivos, o que pode representar 

uma significativa possibilidade do aprimoramento intelectual e 

busca incessante do conhecimento necessário no desenvolvimento 

do trabalho profissional. E uma das maneiras nas quais a Universi-

dade pode contribuir com a formação profissional é por meio do 

estágio, dessa forma para Paschoal (2004, p. 07) a reflexão da prática 

cotidiana é essencial, considerando que “a educação desenvolve-se 

no sujeito, e ele, por meio de seu conhecimento, age e transforma 

o meio em que vive”.

Assim, o Estágio Supervisionado tem com objetivo capacitar 

o estagiário para o exercício profissional por meio das mediações 

entre o conhecimento adquirido na formação acadêmica e a rea-

lidade social. E o estágio só pode ocorrer de maneira adequada e 

o estudante só pode apreender tudo que o estágio proporcionar 

com excelência se o mesmo ofertar problematização teórico-

metodológica, utilização do instrumental técnico-operativo 

do Serviço Social e construção e implementação do projeto de 
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intervenção. Por isso que o projeto de intervenção se justifica, 

pois, o estágio como um momento significativo na concepção de 

qualidade de formação acadêmica profissional e pelo fato que o 

ensino-aprendizagem não é estanque e um processo que evolui 

conforme as exigências teóricas, políticas e conjunturais.

No entanto, sabe-se que os dias atuais promovem desafios co-

tidianos, e que em função disso é preciso atentar-se aos diversos 

movimentos da realidade social, compreendendo de que formas 

essas transformações impactam na formação social da sociedade. 

Assim, apanha-se como análise a problematização da atual conjun-

tura, visto que, a educação com o incremento da agenda neoliberal 

torna-se cada vez mais nicho um mercadológico.

Ressalte-se que a conjuntura atual do Brasil, em tempos 

temerários e bossais, refletem desafios e exigências que preci-

sam ser superados. Assim, os caminhos da educação permanente 

dialogam com os da formação profissional em Serviço Social, 

que robusteça o significado social da profissão no processo de 

reprodução das relações sociais.

Essa conjuntura contemporânea exige pessoas cada vez mais 

qualificadas, as requisições profissionais também são ditadas pela 

lógica de mercado. Reconhece-se que a Universidade popular 

compromete-se com a produção do conhecimento, de maneira 

que contribua com transformações da realidade social que envolve 

discentes de maneira que assumam uma atitude crítica e partici-

pativa. Inspira-se nessa concepção de educação também sustenta 

o Estágio Supervisionado em Serviço Social visto como um fo-

mentador voltado para a participação do estudante na construção 
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do conhecimento possibilitando o exercício da emancipação e 

autonomia profissional.

É nesse sentido que a formação deve ser pensada, vista que, 

nos dias atuais, adquiriu uma dimensão impreterivelmente, pois, 

infere uma busca para que as pessoas se preparem intelectualmente, 

pensando como complexas são as contradições presentes na socie-

dade. Trata-se de analisar e apreender as reais demandas sociais e 

necessidades humanas. Além disso, busca-se diferentes formas de 

superar os desafios que se apresentam cotidianamente nos espaços 

sócio ocupacionais dos profissionais. Assim, reconhece significativa 

e necessário a garantia da Educação Permanente.

Entretanto, apresenta as discussões entre as terminologias “edu-

cação permanente” e “educação continuada8”. Ressalte-se que a 

educação permanente, entendida no contexto histórico no qual o 

Serviço Social se encontra com as transformações das demandas so-

cietárias e os interesses voltados as classes sociais, haja vista, que essas 

modificações evidenciam nas diferentes configurações da profissão 

e do trabalho. É válido ressaltar que tal desígnio corrobora com a 

direção social da educação permanente em Serviço Social, pois, re-

laciona a dimensão técnica-operativa às dimensões ético-política e 

teórico-metodológica como conjunto indissociável (CFESS, 2012).

Dessa forma, entende-se a educação permanente

voltada para a promoção do aprimoramento intelectual, 
técnico e político dos assistentes sociais como forma de 

8 “A educação continuada diz respeito à continuidade da formação inicial visando o aperfeiçoa-
mento profissional, conforme já citado, mas nem sempre esse aperfeiçoamento atende às necessida-
des oriundas do trabalho e tampouco modifica as estruturas e os processos de trabalho no sentido de 
qualificá-los no que diz respeito ao atendimento das demandas sociais, que requerem intervenções 
técnico-operativas” (FERNANDES, 2016, p. 56).
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qualificar o exercício profissional, fortalecendo sua inser-
ção qualificada e crítica no mundo do trabalho; bem como 
consolidar o projeto ético-político do Serviço Social e 
potencializar a melhoria dos serviços prestados aos usuá-
rios (CFESS, 2012, p.28).

Nesse sentido que a educação permanente se diferencia da 

educação continuada, pois, esta última abarca somente as ações 

escolarizadas e as áreas convencionais da formação, enquanto, a 

primeira enfatiza os contextos provenientes as condições de tra-

balho, isto é, as capacidades de problematizar esses cenários que 

possibilitam aos profissionais a construir diferentes conhecimentos.

Para Guerra, apreende-se a formação profissional em um duplo 

desafio: “desvendar e enfrentar a crise do capital e nela as diversas 

formas de precarização das relações e das condições de trabalho, 

flexibilização dos direitos e focalização das políticas sociais, que, [..] 

se expressam e condicionam o exercício e a formação profissional” 

(GUERRA, 2000, p.715).

Desse modo, trata-se de investir em estratégias de cunho 

teórico-prático que possam contribuir com os assistentes sociais, 

inseridos nos diversos espaços sócio ocupacionais, para desvendar a 

realidade social, depreender o seu movimento e suas contradições 

e qualificar as práticas operativas dessa profissão. Trata-se, inequi-

vocamente, da apropriação da tradição teórico-metodológico de 

filiação na tradição marxista, o que apresenta referencias centrais 

para a reconstrução permanente do movimento da realidade, que 

só pode ser compreendido, de acordo com Vasconcelos (1998), na 

relação de unidade entre teoria e prática.
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Dado o exposto, tal inciativa, permite a reflexão, o adensa-

mento teórico e a construção coletiva tendo em vista a problema-

tização das ações realizadas nos espaços do trabalho profissional. 

Portanto, propõe apresentar uma análise parcial dos resultados do 

Curso de Aprimoramento em Educação Continuada realizado na 

Universidade Federal de Goiás (UFG)/Regional Goiás, com o 

objetivos de contribuir com a produção do conhecimento, com a 

problematização da realidade social. E ainda, reafirmar a articulação 

entre trabalho e a formação profissional.

Material E Métodos

Considera-se nessa pesquisa a apreensão de que “o materialis-

mo dialético pode, pois, ser entendido com um método de inter-

pretação da realidade” (GIL, 2008, p. 13).

A dialética fornece as bases para uma interpretação dinâ-
mica e totalizante da realidade, já que estabelece que os 
fatos sociais não podem ser entendidos quando conside-
rados isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, 
econômicas, culturais etc. (GIL, 2008, p.14).

Assim, empreendeu-se uma revisão bibliográfica e estudos con-

tidos no relatório final do Curso de Aprimoramento em Educação 

Continuada realizado na Universidade Federal de Goiás (UFG)/

Regional Goiás. Ademais, apresenta os resultados parciais obtidos 

por meio do Plano de Intervenção (curso), conforme tratado an-

teriormente, requisito de avaliação do Estágio Supervisionado em 

Serviço Social.
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Inicialmente, foi realizado um estudo bibliográfico para aper-

feiçoamento do arcabouço teórico para uma aproximação e com-

preensão do assunto tratado. Posteriormente, Estudo da realidade 

dos espaços sócio ocupacionais – Secretaria de Assistência Social, 

Habitação e Trabalho, Centro de Referencia de Assistência Social 

(Cras) e Centro Especializado em Assistência Social (Creas).

Registra-se a realização de reuniões de planejamento do 

Curso de Aprimoramento Profissional. Definiu-se minicursos de 

aprimoramento de formação permanente, visto que a formação 

encontra-se para além da Universidade e que a mesma não cessa 

quando ocorre a colação de grau. Assim, foi ofertado em três mo-

mentos com abordagem de temas indicados pela Equipe de Traba-

lho o que corroborou de forma significativa com a condução do 

Estágio Supervisionado em Serviço Social. No primeiro momento, 

a discussão foi sobre o Estágio Supervisionado em Serviço Social. 

No segundo, tratou-se da Instrumentalidade e dos instrumentais. E 

por ultimo sobre as políticas sociais.

O projeto foi executado por meio de mesas nas quais contou-se 

com a participação de profissionais Assistentes Sociais que tratou 

de temas atuais que emergem da conjuntura vivencia no país, em 

especial, sobre as contrarreformas e investidas contra a Educação e o 

avanço da ofensiva neoliberal tornou-se um nicho mercadológico.

A divulgação do projeto socializada por meio de envio de 

convites aos e-mails, para participarem do curso demonstrando a 

relevância da educação permanente e da contribuição para com 

a formação acadêmica nas dimensões teóricas-metodológicas, éti-

cos-políticas e técnico-operativos.
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Resultados E Discussões

A respeito de uma educação permanente, o Conselho Fede-

ral de Serviço Social e os Conselhos Regionais de Serviço Social 

(Cress) reconhecido como conjunto Cfess-Cress em 2012 aprovou 

a Política de Educação Permanente apreendida como direito do 

trabalhador, onde aponta como relevante para o embate para uma 

nova ordem societária a questão de que

a educação permanente se constitui em um importante 
instrumento para a construção e qualificação de ações 
cotidianas no exercício da profissão e na sua capacidade 
de organização política. Dessa forma, é necessário reco-
nhecê-la também como instrumento fundamental de luta 
política e ideológica (CFESS, 2012, p. 15).

Com isso, o estudo contínuo intervém na resposta do profissio-

nal quanto as expressões da questão social, uma resposta coerente 

com o compromisso ético político. Dessa maneira, debater sobre 

trabalho dos assistentes sociais no Estágio Supervisionado, a edu-

cação permanente uma dimensão formativa central no aprimora-

mento intelectual e situações de trabalho podem contribuir com 

o aprimoramento profissional, que vai sendo construído a partir 

das respostas encontradas para o atendimento das demandas que 

emergem nos espaços de trabalho. Assim, tem-se o entendimento, 

entre os assistentes sociais, de que o aprimoramento profissional 

se efetiva por meio da aprendizagem significativa, que possibilita a 

transformação no âmbito do trabalho profissional e organização do 

trabalho no espaço sócio ocupacional na qual estão inseridos.
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Conclusão

Portanto, a trajetória histórica do Serviço Social legou uma 

concepção crítico-dialético que é hegemônica na formação acadê-

mico-profissional. É esta concepção que incide especialmente no 

entendimento de que na formação dos futuros assistentes sociais 

o Estágio é peça fundamental e que por isso é preciso superar 

uma imagem praticista. Assim, a ideia de que Estágio e Supervisão 

são indissociáveis e que a última é parte integrante para o projeto 

de profissão, pois possibilita uma direção ético-politica, orientação 

teórica e dimensão técnico-operativa só é possível se for realizada 

diretamente e com qualidade. Logo, para tal é preciso o aprimora-

mento profissional, pois, o processo ensino-aprendizagem não cessa 

na graduação, mas é continuado e permanente.

Portanto, a educação permanente em Serviço Social visa 

apreender a interação entre trabalho e educação com o objetivo de 

desenvolver um trabalho sustentado em uma perspectiva crítica, re-

flexiva, propositiva, compromissada, competente e construtiva aos 

sujeitos deste processo e que atendem as atribuições do Assistente 

Social conforme o Código de Ética do Assistente Social (CFESS, 

1993) e que atendem a Resolução CFESS no 533. Logo, em tempo 

temerários essa dimensão formativa, fortalece o compromisso dos 

assistentes sociais com a classe trabalhadora, na luta por uma educa-

ção laica, gratuita, socialmente referenciada e de qualidade.
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Resumo

A discussão sobre Educação Sexual tem suscitado preocupa-

ção em diversas áreas, repercutindo e ampliando-se, especialmente 

nas instituições de ensino e de saúde pública. Trata-se de um tema 

impregnado de definições que afetam o processo de construção 

do conhecimento e formação dos sujeitos, produzindo silencia-

mento e/ou tabus. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

orientam que o tema deveria ser trabalhado interdisciplinarmente 

e transversalmente, porém muitos professores sentem-se pouco à 

vontade para abordá-lo em sala de aula, devido barreiras e impe-

dimentos oriundos dos currículos escolares, bem como das con-

cepções do senso comum. O presente trabalho tem por objetivo 

refletir os conflitos que o ensino (ou ausência deste) da Educação 

Sexual tem suscitado no entendimento do tema, principalmente 

mailto:ronerosamartins@ufg.br
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entre educadores, jovens, adolescentes e crianças. A metodologia 

utilizada para realizar este trabalho foi a pesquisa exploratória e 

bibliográfica, tendo com principais referenciais teóricos: Figueiró 

(2006), Louro (2008; 2010) e Valladares (2002). O caminho percor-

rido possibilita entender que compete à escola promover condições 

de aprendizagem capazes de quebrar preconceitos, utilizando-se de 

discursos fundamentados, que colabore para a formação integral do 

sujeito, inclusive no campo da sexualidade.

Palavras-Chave: Sexualidade, Ensino, Educação Sexual, 

Práticas Educativas

Sexual Education: Challenges To School

Abstract: The discussion on Sexual Education has raised con-

cern in several social areas, especially repercussion and expansion 

in educational institutions and public health. It is a matter im-

pregnated with definitions that affect the process of knowledge 

construction and the formation of subjects, producing silence and 

/ or taboos. The National Curriculum Parameters (PCNs) predict 

that the subject should be worked interdisciplinarily and transver-

sally, but many teachers feel uncomfortable to approach the theme 

in the classroom due to the barriers and impediments from the 

school curricula and also from the conceptions produced by fami-

lies about sexuality. The present work aims to reflect the conflicts 

that the education (or lack thereof) of Sexual Education has raised 

in the understanding of the subject, mainly among teachers, youth, 

adolescents and children. The methodology used to achieve the 

purposes of the research was the exploratory research, as far as 
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the methods used was used in the bibliographical research, having 

the main theoretical references: Figueiró (2006), Louro (2010) and 

Valladares (2002). The way forward makes it possible to unders-

tand that it is the responsibility of the school to promote learning 

conditions capable of breaking down prejudices using reasoned 

discourses, which collaborate in the integral formation of the sub-

ject, including sexuality.

Keywords: Sexuality, Education, Sexual Education, Educa-

tional Practices.

Introdução

As transformações no mundo, sejam elas relacionadas ao espaço 

físico, a aspectos comportamentais e/ou culturais, são praticamente 

inevitáveis, pois são reflexos do processo histórico das pessoas e do 

espaço onde vivem. Muitos assuntos são discutidos e outros ocul-

tados, de acordo com a época e o local. A sexualidade, ou melhor, 

as sexualidades se apresentam, ainda hoje, como um desse temas de 

difícil compreensão e discussão.

A sexualidade é uma temática que há tempos tem sido oculta-

da, tanto nas rodas de conversas das famílias quanto nas instituições 

de ensino, principalmente nas escolas de ensino fundamental, em 

que predominam crianças e adolescentes de, em média, até 14 anos. 

A educação sexual é atravessada por (pré)conceitos, teorias e infor-

mações, que atingem de formas assertivas concepções individuais e 

pessoais. Ao propor o debate desse assunto no meio escolar cabe à 

direção escolar, corpo docente e todo o grupo que atua na escola, 

estarem preparados pedagogicamente e epistemologicamente para 
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que a abordagem ocorra de maneira clara e efetivamente cumpra o 

papel de incentivo à reflexão sobre sexualidade e temas associados.

Sexualidade no contexto escolar deve ser abordada com funda-

mentações teóricas e científicas, sem possibilidade para afirmações 

de senso comum, com intuito de promover momentos reflexivos 

e de conscientização. Tal artigo tem o intuito de apresentar breve 

explanação sobre sexualidade, conceitos e concepções da Educa-

ção Sexual, sobre o possível papel dos professores e como ações 

planejadas e estruturadas podem interferir de maneira positiva na 

formação desses sujeitos.

Conhecer a história da sexualidade, sua conceituação e con-

textualização em uma sociedade globalizada, em que muitas infor-

mações estão disponíveis, mas nem sempre utilizadas de maneira 

adequada ou de forma produtiva, se faz necessário para que se pro-

mova a formação de indivíduos conscientes e capazes de intervir 

de maneira sensata em situações cotidianas e corriqueiras.

O texto organiza-se em duas partes, sendo a primeira a apre-

sentação dos procedimentos metodológicos utilizados para a escrita 

deste artigo e a segunda, o desenvolvimento, dividido em dois tópi-

cos: Educação sexual: apresentação e conceitos no qual se apresenta um 

recorte histórico sobre o sentido dado à sexualidade com o passar 

dos anos e a procura por conceituá-la de acordo com teóricos que 

abordam o tema; posteriormente o item Escola e Sexualidade, apre-

sentando, sobretudo, a importância em conhecer as recomendações 

de uma educação sexual descrita pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) e o papel da escola como espaço de transforma-

ção de sujeitos e do professor como mediador das ações propostas.
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1. Percurso Metodológico

Pesquisar é a possibilidade que a ciência tem de romper com 

o senso comum, lançando questões sobre temas e sujeitos que vão 

além da experiência empírica imediata. Na constituição do percur-

so metodológico, utilizou-se da abordagem qualitativa, recorrendo 

pesquisa exploratória e bibliográfica.

Quanto aos objetivos optou-se pela pesquisa exploratória,

[…] têm como propósito proporcionar maior familiari-
dade com o problema, com vistas a torná-lo mais explí-
cito ou a construir hipóteses. Seu planejamento tende 
a ser bastante flexível, pois interessa considerar os mais 
variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estuda-
do. (Gil, 2017, p.26)

Neste sentido, por tratar-se de uma pesquisa teórica, priori-

zou-se o procedimento bibliográfico, selecionando livros, artigos, 

periódicos entre outros materiais, disponível em meio físico ou 

digital. Segundo Gil (2007), os casos que mais se apresentam nesse 

tipo de método são investigações de ideias fundamentais e/ou dis-

tintos posicionamentos de uma problemática.

2. Educação Sexual: Apresentação E Conceitos

A sexualidade, ainda que natural à condição humana, tem sido 

tratada de maneira marginal ao longo da história. Não que a se-

xualidade tenha sido negada, mas ocultada, isto é, ela aparece nas 

religiões, nas expressões artísticas, mas ora sendo valorizada como 

um aspecto essencial à humanidade, ora como algo que precisa ser 

controlado e disciplinado. Na contemporaneidade, principalmente 
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depois da criação da psicologia, o discurso sobre a sexualidade 

ganha um novo foco. Ainda que sob um discurso científico, a 

contradição ocultação - valorização da sexualidade permanece.

No início das discussões, a sexualidade apresenta-se meramen-

te como fator biológico. Vitiello (1997) apresenta o instante em 

que o homem compreende o seu posicionamento em relação a 

reprodução, e vê que a mulher não seria capaz de tal processo sem 

sua participação, podendo ser esse momento um dos indícios para 

o início do percurso de distinção entre homens e mulheres, atre-

lando conceitos de superioridade e inferioridade entre os gêneros. 

A sexualidade também é retratada em obras de arte, pinturas, livros 

e muitos registros antigos, nos quais se podem verificar indícios 

da distinção dos comportamentos sexuais, bem como, os usos e 

costumes culturais das sociedades em formação.

O conceito de sexualidade não deve ser considerado como fixo 

e sem possibilidade de mudança, pode estar ligado a tradições, ques-

tões de cunho religioso, jurídicas, institucionais, sociais, econômicos, 

biológicos e de saúde. Maia e Ribeiro (2011, p. 75), relatam essa 

possibilidade de metamorfose quanto à definição do termo,

A sexualidade é um conceito amplo e histórico. Ela faz 
parte de todo ser humano e é representada de forma di-
versa dependendo da cultura e do momento histórico. A 
sexualidade tem componentes biológicos, psicológicos 
e sociais e ela se expressa em cada ser humano de modo 
particular, em sua subjetividade e, em modo objetivo, 
em padrões sociais que são aprendidos e apreendidos 
durante a socialização.
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Não se pode delimitar o conceito de sexualidade sem levar em 

conta outros conceitos, ou seja, esse conceito apresenta-se ligado 

as condições temporais e culturais dos povos. Visando conceituar 

sexualidade, Egyto (2003, p. 36) recorre a definição da Organização 

Mundial de Saúde – OMS,

Sexualidade humana forma parte integral da personalidade 
de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do 
ser humano que não pode ser separado de outros aspectos 
da vida. A sexualidade não é sinônimo de coito e não se 
limita à presença ou não do orgasmo. Sexualidade é muito 
mais do que isso. É energia que motiva encontrar o amor, 
contato e intimidade, e se expressa na forma de sentir, nos 
movimentos das pessoas e como estas tocam e são tocadas.

Nota-se que esse conceito é bem mais amplo que puramente a 

questão sexual relacionada ao prazer de corpos, ela é constituída de 

ações, elementos afetivos, psicológicos, comportamentos, convívio 

na sociedade e questões de saúde.

No mesmo sentido, Chauí (1985, p. 21) percebe o conceito de 

sexualidade de configuração abarcante, não a distinguindo pura-

mente como meio reprodutor e/ou de prazer, mas como significa-

ção de ações diretamente ligadas às relações de convívio.

Chauí (1985) afirma que a sexualidade não apresenta dificulda-

des apenas na forma de abordagem fragmentada e repreensiva, mas 

também na forma como é encarada pelos núcleos culturais em dife-

rentes tempos, nisso justifica-se a repreensão à sexualidade apresenta-

da numa cronologia histórica ligada à religiosidade, onde o tema não 

fazia parte das discussões da época, ou posteriormente, associando-a 

ao campo da saúde, que tem o foco principal em ações superficiais 



392

como métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis e 

demais termos de saúde pública (CHAUÍ, 1985, p. 19-29).

Os reflexos dessas abordagens a respeito da sexualidade, ora 

permeada pelo discurso religioso, ora como caso de saúde pública, 

ocorrem nitidamente até hoje, replicando-se o entendimento de 

um passado no qual a sexualidade estava atrelada ao ato sexual, e 

por isso, vista como algo impuro e pecaminoso, sendo preferível 

ignorar sua existência de tais fatos gerando mais empecilhos para a 

compreensão de uma sexualidade plena e despida de preconceitos, 

como ocorre atualmente. E nisso pode-se notar o forte apelo reli-

gioso reforçado em inúmeras instituições.

3. Escola E Sexualidade

Há mecanismos para proliferação de informações que relatam 

as situações presentes no dia a dia, dentre eles, um dos que tem se 

expandido, a rede mundial de computador – internet –, que permite 

o acesso em tempo real de informações do mundo inteiro e sobre 

distintos assuntos, sejam eles sobre economia, comportamento, en-

tretenimento, dentre outros. Sua utilização pode auxiliar no processo 

de formação dos sujeitos, desde que as informações sejam filtradas, 

selecionadas e apresentadas com propósitos bem delineados, prin-

cipalmente na escola, lugar onde se encontram públicos de várias 

faixas etárias e propensos a formação de conceitos e concepções.

Apesar de muitos não concordarem, a escola é uma das ins-

tituições que tem a responsabilidade para abordar e discutir o as-

sunto de forma coerente, o que causa preocupação aos diretores e 

professores envolvidos no processo de construção dos saberes e do 
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sujeito, uma vez que a questão da sexualidade ainda está envolta 

por discursos preconceituosos, faltando-lhes, muitas vezes entendi-

mento (RIBEIRO, 1990).

A escola sozinha se vê incapaz de “solucionar” os problemas 

que podem surgir devido uma abordagem equivocada ou o não 

debate sobre sexualidade. Pois não se trata de algo que é de sua 

total responsabilidade, está atrelado como já citado anteriormente 

a fatores sociais, familiares e religiosos, dentre outros.

Segundo Valladares (2002) a partir dos anos de 1980, não hou-

ve mais como se esquivar, pois a escola se viu desprotegida e foi 

inevitável a elaboração de ações que tentassem inibir a possibilidade 

de gravidez das adolescentes, doenças sexualmente transmissíveis, 

dentre outros riscos.

Louro (2008, p. 36) relata sobre as discussões que se iniciaram 

nessa época,

A partir da segunda metade dos anos 1980, no Brasil, pas-
sou-se a discutir muito mais a sexualidade (...) em várias 
instâncias sociais, inclusive nas escolas. A preocupação em 
engajar-se no combate à doença (AIDS) fez com que 
organismos oficiais, tais como o Ministério da Educação 
passasse a estimular projetos de educação sexual, e, em 
1996, o MEC incluiu a temática, como tema transversal, 
nos seus Parâmetros Curriculares Nacionais (os PCNs, a 
nova diretriz para a educação do País).

Em 1995, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), come-

ça a discussão e elaboração de um documento para nortear ações 

nas instituições de ensino e em 1997, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) começam a chegar às escolas. Os PCNs são 
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distribuídos em 10 volumes, cada um direcionado a uma área es-

pecífica do conhecimento, como Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências Naturais, História e Geografia, Arte, Educação Física, 

Meio Ambiente e Saúde, e no Volume 10 – Pluralidade Cultural e 

Orientação Sexual, que se refere aos temas transversais, abordando 

a temática de “Orientação Sexual”, direcionado ao Ensino Funda-

mental I – 1ª a 4ª série, que tinha por objetivo,

O objetivo do trabalho de Orientação Sexual é contribuir 
para que os alunos possam desenvolver e exercer sua se-
xualidade com prazer e responsabilidade. Este tema vincu-
la-se ao exercício da cidadania na medida em que, de um 
lado, se propõe a trabalhar o respeito por si e pelo outro, 
e, por outro lado, busca garantir direitos básicos a todos, 
como a saúde, a informação e o conhecimento, elementos 
fundamentais para a formação de cidadãos responsáveis e 
conscientes de suas capacidades. (BRASIL, 2000, p. 133).

Os PCNs visam auxiliar na formação de sujeitos com habili-

dades para conviver bem em sociedade, cultivando o respeito ao 

próximo, a ética, a tolerância, e capazes de exigir seus direitos e 

cumprir seus deveres, sendo cidadão. Eles são materiais de referên-

cia e não uma obrigatoriedade, podem servir de suporte e dire-

cionamento para a construção do conhecimento no meio escolar.

Apesar da proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

feita há mais de 20 anos, em alguns casos, muitos profissionais ainda 

não abordam o tema da sexualidade com crianças e adolescentes, 

alegando tratar-se de sujeitos com pureza e inocência, que não 

detêm sexualidade a ser apresentada.



395

As formulações conceituais sobre sexualidade infantil da-
tam do começo deste século, e ainda hoje não são conhe-
cidas ou aceitas por parte de profissionais que se ocupam 
de crianças, inclusive educadores. Para alguns, as crianças 
são seres “puros” e “inocentes” que não têm sexualidade 
a expressar, e as manifestações da sexualidade infantil 
possuem a conotação de algo feio, sujo, pecaminoso, cuja 
existência se deve à má influência de adultos. (BRASIL, 
2000, p.81).

Muitos profissionais da educação, atualmente, já detêm co-

nhecimento mais amplo e reflexivo, reconhecem a relevância de 

estudos e discussões sobre sexualidade na infância e adolescência, 

apontando que o processo de crescimento e mudanças físicas é 

permeado de questões hormonais, de descoberta e conhecimento 

do corpo, experiências novas e formação de novos vínculos, re-

conhecendo-se então a relevância de sua exploração no contexto 

educacional, como parte integrada à construção do conhecimento 

e formação integral do sujeito.

Louro (2010, p. 35) enfatiza que,

A escola pratica a pedagogia dos corpos, ensinando formas 
“corretas” de sentar, de falar, de vestir-se. Enfim, os padrões 
aceitos pela nossa sociedade para homens e mulheres são 
impostos às crianças, mesmo que indiretamente, nos dis-
cursos, nos silêncios, nos rituais e nas práticas escolares. No 
entanto, esse movimento de disciplinarização não ocorre 
sem resistências, sendo muito comum às crianças transgre-
direm os padrões que a escola impõe.

Nas escolas, as demonstrações quanto à sexualidade, ocorrem 

a todo momento, cabendo nesses casos à habilidade pedagógica 

para direcionar à reflexão e problematização, entre professor e alu-
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nos e entre os alunos, com a mediação do professor. O papel da 

escola é, além de construção de novos saberes e socialização dos já 

existentes, contribuir para o progresso os processos de formação 

dos indivíduos, oportunizando questionamentos, debates a cerca 

do tema, que talvez não tenham outro lugar e ocasião para serem 

abordados e esclarecidos, rompendo, desse modo, com os discursos 

do senso comum. Neste sentido,

[...] além da própria experiência pessoal, os(as) educado-
res(as) precisam de uma mudança de atitude, quererem 
aprender, abrirem-se ao desafio. Necessitam participar de 
cursos, debates, grupos de estudos entre outras atividades de 
capacitação, possibilitando assim uma troca de experiências 
entre o grupo profissional (BRAGA, 2009, p. 133).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam que cabe ao 

professor instigar o aluno à aprendizagem, ensiná-lo a importância 

de respeitar as diferentes culturas, religiões, etnias e qualquer outro 

tipo de comportamento ou característica que seja diferente ou igual 

a sua. O professor pode, portanto, conhecer os objetivos os quais 

propõe a educação sexual, combater e incentivar a luta contra qual-

quer tipo de discriminação e/ou preconceito, ou seja, o respeita pela 

diversidade, uma educação sexual comprometida não apenas com o 

conhecimento das questões biológicas e fisiológicas, mas também 

com assuntos relacionados aos seus sentimentos e pensamentos do 

educando, conforme apresenta Figueiró (2006, p. 7),

- educar sexualmente é muito mais que ensinar os conteú-
dos de biologia e fisiologia da sexualidade;
- educar sexualmente é criar oportunidades para o aluno 
expressar seus sentimentos, angústias e dúvidas, refletir 
sobre suas atitudes e rever preconceitos;
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- para educar sexualmente é preciso saber ouvir;
- o aluno deve ser visto como sujeito ativo no processo 
ensino-aprendizagem e deve ter muito espaço para falar e 
ouvir seus colegas;
- o professor deve ser a pessoa que cria as condições para 
o aluno aprender, ao invés de ser um simples transmissor 
de conhecimentos.

O professor pode ter papel significante nesse processo de cons-

trução dos saberes e discussão sobre sexualidade, ele atua como 

um mediador, propiciando condições e conversas, esclarecimento 

de dúvidas, reflexões sobre o tema. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (2000, p. 123) enfatiza que é preciso “que o educador 

tenha acesso à formação específica para tratar da sexualidade com 

crianças e jovens na escola, possibilitando a construção de uma 

postura profissional e consciente no trato desse tema.” Sendo assim, 

o educador pode agir sem que suas impressões e opiniões pessoais 

interfiram na aprendizagem do aluno, deve ser ético, ouvir e res-

peitar os discursos e experiências, instigar à reflexão, baseando-se/

fundamentando-se em conhecimentos científicos e não apenas no 

senso comum (GUIMARÃES, 1995).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9394/96), organiza e normatiza os processos de ensino no país e, em 

conjunto com os PCNs, prevê que os temas quanto à sexualidade 

sejam implantados e implementados de forma transversal e interdis-

ciplinar, focando na formação de cidadãos. Esses temas não foram 

criados recentemente, mas são temas que estão interligados a todas as 

outras áreas e interferem na formação de um currículo pleno.
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A transversalidade diz respeito à possibilidade de se esta-
belecer, na prática educativa, uma relação entre aprender 
na realidade e da realidade de conhecimento teoricamente 
sistematizados [aprender sobre a realidade e as questões da 
vida real [aprender na realidade e da realidade. (BRASIL, 
1996, p. 25)

É de suma importância a inserção da educação sexual nos 

currículos escolares, com ações realmente efetivas e significativas. 

Desde muito tempo tem-se tentando implantar esses debates no 

meio educacional, acontecem avanços, mas também recuos, justifi-

cados pela visão de muitos educadores, da comunidade e da família.

A educação sexual é algo sistêmico, que seguirá o sujeito desde 

o nascimento ao fim de seus dias. Sempre arraigada de valores, 

tabus, costumes e comportamentos diversos. Maistro (2006), afirma 

que o tema não pode ser enfrentado como a função puramente de 

direcionamento, mas sim com enfoque no meio pedagógico, com 

função problematizadora e reflexiva para que assim o sujeito tenha 

liberdade em suas escolhas. Segundo Webere (1998, p. 163),

Uma autêntica educação sexual deve ter objetivos amplos: 
oferecer à criança e aos jovens a possibilidade de com-
preender as dimensões e a significação da sexualidade, de 
maneira a integrá-la positivamente na personalidade, a 
contribuir para que possam realizar projetos de vida pes-
soal e social como seres sexuados.

Na escola é necessário acontecer ações processuais que interfe-

riram na vida dos estudantes, tendo aportes também na família e na 

sociedade, com o intuito de conscientização, e com o foco principal 

em atitudes contínuas. Para que esses projetos e propostas pedagógi-
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cas tenham real efetividade, os personagens envolvidos devem estar e 

sentirem-se interessados e preparados para os enfrentamentos.

Considerações Finais

Trabalhar sexualidade no espaço escolar pode conduzir à trans-

formação de comportamento pedagógico de toda equipe da direção 

e do corpo docente. O professor, em sua prática pedagógica, po-

derá atuar como problematizador e um mediador do processo de 

construção da aprendizagem, ponderando suas ações, formulação e 

reflexão de conceitos, associando às concepções que trazem consigo.

Verifica-se que não é possível dizer que o recurso para a aborda-

gem da sexualidade nos estabelecimentos de ensino, seja direcionado 

somente pelas ações que os autores que fundamentam o tema pro-

põem. Pois ainda é uma temática que passa e passará por mudanças 

significativas com o desenrolar do tempo, pois a sociedade está em 

constantes transformações estruturais, econômicas e culturais. É pre-

ciso inserir no contexto educacional ações pontuais e contínuas e 

não apenas ações isoladas e esporádicas, pois é nesse local que as 

crianças, adolescentes e jovens se socializam-se e trocam experiências.

São relevantes as ações de conscientização no ambiente escolar, 

como palestras, oficinas e conversas com profissionais da área da 

saúde, porém esses personagens atuam primordialmente quanto ao 

fator biológico, e, como já abordado anteriormente não é suficien-

te apenas essa vertente. Faz-se necessário a inserção da família nesse 

processo, capacitação dos professores, mudanças de hábitos, quebras 

de tabus e preconceitos quanto a sexualidade, abrindo espaço para 

um discurso saudável sobre o tema.



400

É desafiador para a escola todo esse processo, mas deve ser in-

tegrado à rotina da escola, envolvendo toda a comunidade interna 

e externa. Esse tema deve ser trabalhando em conjunto com as 

demais disciplinas do currículo escolar, em momentos propícios 

para o debate, e também em casa com a família, visando a forma-

ção integral dos indivíduos e, consequente, disseminando as boas 

práticas e orientações adequadas à educação sexual.

Referências

BRAGA, Eliane Rose Maio. Sexualidade infantil: a importância da formação 
de professores (as) na questão de gênero. In: Educação no século XXI: Múltiplos 
desafios/ Sandra Regina Cassol Carbello, Sueli Ribeiro Comar (organizadoras). 
Maringá: Eduem, 2009.

BRASIL. Lei 9.394, 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez 1996.

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais/ Ensino Fundamental: 
Orientação sexual. Brasília: Ministério da Educação, 2000.

CHAUÍ, Marilena. Repressão Sexual: essa nossa (des)conhecida. São Paulo: 
Brasiliense, 1985.

EGYPTO, Antonio Carlos. Orientação Sexual na Escola: um projeto apai-
xonante. São Paulo: Cortez, 2003.

FIGUEIRÓ, Mary Neide Damico, Formação de Educadores Sexuais: adiar 
não é mais possível. – Campinas, SP: Mercado de Letras; Londrina, PR: Eduel. 
(Coleção Dimensões da Sexualidade), 2006.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2007.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2017.

GUIMARÃES, Isaura Rocha Figueiredo. A educação Sexual na Escola: 
Mitos e Realidade. Campinas: Mercado de Letras, 1995.



401

LOURO, Guacira Lopes. Um corpo estranho: ensaios sobre a sexualidade e 
teoria queer. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

LOURO, Guacira Lopes. Pedagogias da Sexualidade. In O corpo Educa-
do: pedagogias da sexualidade. Gracira Lopes Louro. 3 ed. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2010.

MAIA, A. C. B., & Ribeiro, P. R. M. Educação sexual: princípios para ação. 
Doxa: Revista Brasileira de Psicologia e Educação, 15, 2011.

MAISTRO, Virginia Lara de Andrade. Projetos de Orientação Sexual na 
Escola: seus limites e suas possibilidades. Dissertação (Mestrado em Ensino 
de Ciências e Educação Matemática. Universidade Estadual de Londrina-PR, 
2006. Disponível em: <http://bibliotecadigital.uel.br/document/?code=-
vtls000115892>. Acesso em: 10 jul. 2018.

RIBEIRO, P. R. M. Educação sexual além da informação. São Paulo: E.P.U. 
1990.

VALLADARES, Katia Krepsky. Sexualidade: Professor que cala… nem sempre 
consente. Rio de Janeiro: Editora Quartet, 2002.

VITIELLO, Nelson. Sexualidade: quem educa o educador: um manual para 
jovens, pais e educadores. São Paulo: Iglu, 1997.

WEREBE, Maria José Garcia. Sexualidade, política e educação. Campinas: 
Autores Associados, 1998.

http://bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000115892
http://bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000115892


Escola Municipal Cristal/Go: 
Práticas e Saberes no Ensino 
Primário

Ilmara Borges Bueno (1)

Geovanna de Lourdes Alves Ramos (2)

(1) Universidade Federal de Goiás, Goiás/GO, Brasil, ilmarabueno17@gmail.com

(2) Universidade Federal de Goiás, Goiás/GO, Brasil, geovanna_gigia@yahoo.com.br

Resumo

O artigo tem como objetivo analisar a fundação da Escola 

Municipal Cristal, que até então se localizava na Fazenda Cristal, 

no município de Goiás-GO, às margens da Rodovia GO-070. A 

fazenda passou por um processo de reestruturação, ou seja, houve 

uma divisão de terras resultando na formação de uma comunidade 

denominada São Matheus. Essa mesma comunidade é também 

conhecida como Comunidade Cristal que levou ao nome da res-

pectiva instituição aqui pesquisada. Essa terra pertencia a Fazenda 

Cristal e, era concentrada em mãos de um só dono que iremos 

chamá-lo de S1 (Sujeito 1). Com o passar dos anos por motivos 
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desconhecidos foram surgindo construções ao longo da proprie-

dade, que pertencia ao S 1, e posteriormente, pequenas parcelas de 

terra foram sendo vendidas para terceiros, tornando assim um aglo-

merado de casas próximas umas das outras, onde ficou conhecida 

pelas pessoas que ficaram na terra, como Comunidade São Ma-

theus e, posteriormente Comunidade Cristal como é conhecida 

até hoje na região. A comunidade está localizada, a 27 km da antiga 

capital, outrora denominada Villa Boa de Goiaz, atual Cidade de 

Goiás. A denominação da Comunidade se deu por se tratar de uma 

comunidade de cunho religioso, católica, e ter como padroeiro São 

Matheus. A Escola Cristal foi construída para atender uma clientela 

bem específica, qual seja, os moradores da Fazenda Cristal e região 

do entorno. A pesquisa tem como objetivo geral analisar como o 

ensino primário era ministrado na instituição escolar, como tam-

bém pela população, a partir de um investimento do Estado na 

educação. Enfim, conhecer a instituição escolar e suas relações com 

a comunidade. A constituição de tais relações permite explicitar 

um horizonte em que o singular institucional seja compreendido 

por suas diferenças, porém não deslocado das relações com um 

movimento histórico mais amplo. Dentre os objetivos específicos, 

visamos apreender os aspectos relacionados à cultura escolar que 

possibilitou o funcionamento da escola. O que nos instiga a co-

nhecer a história dessa escola transita pelos seguintes questiona-

mentos: como se deu a fundação da escola e quais os verdadeiros 

motivos da construção dessa instituição na localidade? Qual era o 

perfil de professores e alunos que lá estudaram? Como se davam 

as práticas e os saberes entre os alunos e professores no processo 
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ensino-aprendizagem? E, por fim, e não menos importante como 

se deu o fechamento dessa escola rural e se implicou uma mudança 

no modo de vida das pessoas.

Palavras-chave: escola; práticas; saberes.

Cristal/Go Municipal School: Practices And 
Knowledge In Primary Education

Abstract

The article aims to analyze the founding of the Cristal Mu-

nicipal School, which until then was located in the Crystal Farm, 

in the municipality of Goiás-GO, along the GO-070 Highway. 

The farm underwent a process of restructuring, that is, there was a 

division of land resulting in the formation of a community called 

São Matheus. This same community is also known as the Crys-

tal Community that led to the name of the respective institution 

searched here. This land belonged to the Crystal Farm, and was 

concentrated in the hands of a single owner that we will call it S1 

(Subject 1). Over the years, for unknown reasons, buildings along 

the estate, which belonged to the S 1, appeared, and later, small 

parcels of land were sold to third parties, thus making a cluster of 

houses close to each other, where people who stayed on earth, such 

as the Community of St. Matheus and later Crystal Community as 

it is known today in the region. The community is located, 27 km 

from the old capital, once known as Villa Boa de Goiaz, now the 

city of Goiás. The name of the community was given as a commu-

nity of religious, Catholic and have as patron Saint Matheus. The 
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Cristal School was built to serve a very specific clientele, namely, the 

residents of the Crystal Farm and surrounding region. The research 

has as general objective to analyze how the primary education 

was taught in the school institution, as well as by the population, 

from a state investment in education. Finally, to know the school 

institution and its relations with the community. The constitution 

of such relations makes it possible to make explicit a horizon in 

which the institutional singular is understood by its differences, but 

not displaced from the relations with a wider historical movement. 

Among the specific objectives, we aimed to apprehend the aspects 

related to the school culture that made possible the operation of 

the school. What prompts us to know the history of this school 

goes through the following questions: how was the school founded 

and what are the real reasons for the construction of this institution 

in the locality? What was the profile of teachers and students who 

studied there? How were the practices and knowledge between 

the students and teachers in the teaching-learning process given? 

And, last but not least, how the closure of this rural school took 

place and a change in people’s way of life was implied.

Keywords: school; practices; knowledge.

Introdução

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a fundação da 

Escola Municipal Cristal, que até então se localizava na Fazenda 

Cristal, no município de Goiás-GO, às margens da rodovia GO-070. 

A fazenda passou por um processo de reestruturação, ou seja, houve 
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uma divisão de terras1 resultando na formação de uma comunidade 

denominada São Matheus; também conhecida como Comunidade 

Cristal que levou ao nome da respectiva instituição aqui pesquisada.

Essa investigação iniciou-se mediante a finalização do curso 

de Licenciatura em Educação do Campo, em que teríamos que 

defender um artigo como TCC (Trabalho Conclusão de Curso). A 

escolha do tema se deu não só por ser obrigatório, mas por se tratar 

de uma escola localizada na comunidade que a pesquisadora tem 

contato há mais de 15 anos.

Essa terra pertencia a Fazenda Cristal e, era concentrada em 

mãos de um só dono que iremos chamá-lo de S1 (Sujeito 1). Com 

o passar dos anos por motivos desconhecidos foram surgindo 

construções ao longo da propriedade, que pertencia ao S 1, e pos-

teriormente, pequenas parcelas de terra foram sendo vendidas para 

terceiros, tornando assim um aglomerado de casas próximas umas 

das outras, onde ficou conhecida pelas pessoas que ficaram na terra, 

como Comunidade São Matheus e, posteriormente Comunidade 

Cristal como é conhecida até hoje na região.

Um dos motivos de se trazer a Escola Cristal como ponto de 

reflexão para a pesquisa, além de a pesquisadora ser moradora nas 

proximidades onde funcionou a escola deve-se ao fato de ter estu-

dado boa parte de sua infância em instituições rurais. Por conhecer 

a realidade desse perfil de escola bem de perto, a mesma acreditava 

que seria melhor ter o seu filho estudando dentro da realidade e 

cultura que vivenciou.

1 Não temos o conhecimento de que ocorreu a divisão das terras, via Reforma Agrária, e sim uma 
aquisição por partes de diferentes pessoas.
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Quando o filho da pesquisadora atingiu a idade escolar ele 

poderia estar estudando nessa instituição, entretanto a escola não 

atende mais o interesse da comunidade. Assim, mudaram para a 

cidade de Goiás2, para que o mesmo pudesse ter acesso à escolari-

zação, separando família, pois o esposo é da terra e trabalha na terra, 

e não pode os acompanhar.

A problematização que tentaremos responder aqui se refere 

à função que a instituição exerceu na escolarização de sua 

clientela. O objetivo geral da pesquisa será o de (re) construir a 

história da escola, por meio da memória3 de diferentes sujeitos, 

e compreender alguns aspectos culturais relacionados ao ensino-

aprendizagem da instituição.

O que nos instiga a conhecer a história dessa escola transita pelos 

seguintes questionamentos: Qual era o perfil de professores e alunos 

2 A Cidade de Goiás teve a estrutura fundiária modificada a partir de meados da década de 1980. 
A luta pela terra promovida por diversos grupos de agricultores camponeses culminou num relativo 
rearranjo territorial local. Atualmente, existem 23 Projetos de Assentamento Rural, o que vai à contra 
mão da estrutura agrária historicamente estabelecida no país, marcado pela presença do latifúndio. 
Esta nova estrutura impactou territorialmente o município, mas, muito ainda precisa ser feito em ter-
mos políticos e socioeconômicos. Apenas no ano de 2013, no dia 19 de agosto, é que foi aprovada uma 
Política Rural para o Município de Goiás-GO, a ser incluída na Lei Orgânica Municipal, que antes ine-
xistia. O Assentamento Serra Dourada é resultado de uma doação, diferente de outros assentamentos 
que passaram pelo processo de ocupação. As propriedades possuem em média 2,5 ha. O assentamento 
foi criado em 1999, mas é em 2010 que Altamiro e sua companheira Sirlene conseguem sua parcela e 
começam a experiência juntos. SILVA, Ana Cláudia de Lima; BUENO, Tobias; SILVA, Altamiro Lourenço 
da; SILVA, Sirlene dos Santos Neves. Manutenção do Ciclo da Vida: Experiência em Transição Agroeco-
lógica de Hortaliças no Assentamento Serra Dourada, Goiás – GO. http://www.abaagroecologia.org.br/
revistas/index.php/cad/article/viewFile/16809/10638 Acesso dia 25/04/2016.

3 Há diferentes formas de análise do conceito de “memória”, mas em relação a este compar-
tilhamos: “[...] como qualquer experiência humana, a memória é também um campo minado pelas 
lutas sociais. Um campo de luta política, de verdades que se batem, no qual esforços de ocultação e 
de clarificação estão presentes na disputa entre sujeitos históricos diversos, produtores de diferen-
tes versões, interpretações, valores e práticas culturais. A memória constitui uma das formas mais 
poderosas e sutis de dominação e legitimação do poder. Reconhecemos que tem sido sempre o poder 
estabelecido que definiu ao longo do tempo histórico quais memórias e quais histórias deveriam ser 
consideradas para que fosse possível estabelecer uma certa Memória capaz de cunhar uma História 
‘certa’. Projeto PROCAD. Cultura, Trabalho e Cidade: Muitas Memórias, Outras Histórias. Capes/2000.

http://www.abaagroecologia.org.br/revistas/index.php/cad/article/viewFile/16809/10638
http://www.abaagroecologia.org.br/revistas/index.php/cad/article/viewFile/16809/10638


408

que lá estudaram? Quem construiu essa escola e quais os verdadeiros 

motivos da construção dessa escola, nessa localidade? E, por fim, e 

não menos importante como se deu o fechamento das escolas rurais 

e se implicou uma mudança no modo de vida das pessoas.

Dialogamos com o artigo intitulado História do ensino rural 

em Uberlândia MG: memórias e práticas de professores (1926-

1979) por Sandra Cristina Fagundes de Lima, pois aproxima da 

nossa problemática quando nos traz as histórias e memórias de 

professores que lecionaram em escolas rurais. Em específico, por 

ratificar as condições precárias em que os professores do campo 

foram submetidos a trabalhar, em meio aos problemas, que caracte-

rizaram as escolas rurais no período de 1926 a 1979.

O objetivo geral da pesquisa foi o de (re) construir a história 

da escola para compreender alguns aspectos culturais relacionados 

ao ensino-aprendizagem da instituição. Nesse sentido, procuramos 

analisar como se deu o processo de fundação da Escola Municipal 

Cristal; pesquisar o perfil dos professores (as) e alunos (as) que fi-

zeram parte do cotidiano da Escola Municipal Cristal; e por fim, 

refletir acerca das metodologias de ensino e as práticas pedagógicas 

utilizadas entre os professores (as) e alunos (as) no processo de en-

sino-aprendizagem na instituição escolar.

A justificativa dessa pesquisa sustenta-se na necessidade de 

compreender a realidade das instituições rurais do município de 

Goiás. Apesar da escola se encontrar desativada, não inviabiliza en-

tender como era a infraestrutura da mesma, o apoio pedagógico, os 

recursos didáticos, além de se refletir sobre o perfil dos alunos que 

lá estudaram quando da sua funcionalidade.



409

Pensamos ser necessário inferir sobre esse processo, em espe-

cífico, na perspectiva de analisar a qualidade do ensino ministrado 

nessas escolas. Assim, tencionamos refletir sobre o papel do poder 

público acerca do funcionamento das escolas rurais para os sujei-

tos que residem ou residiram em áreas rurais, em específico, no 

Município de Goiás.

É importante conhecer as políticas que envolvem a qualidade 

dos serviços prestados a esse perfil de pessoas, pois grande parte das 

escolas rurais só atendem as fases primárias das atividades escolares, 

ocasionando uma migração desses alunos para às escolas urbanas. 

Isso sem falar do fechamento da maioria das escolas rurais em 

diversas localidades no país afora. Sabemos que mediante a essa 

realidade muitos alunos migram para as instituições urbanas.

Muitas das vezes os alunos saem muito cedo de suas casas 

para pegar o transporte escolar, às vezes em péssimas condições de 

uso. Isso sem falar que quando chegam nessas instituições já estão 

cansados, pela distância percorrida, e ainda tem que lidar com um 

problema bastante relevante, o preconceito, pois é comum um 

aluno que veio do campo ser tratado pelos demais colegas com 

apelidos pejorativos e brincadeiras desagradáveis depreciando esse 

perfil de aluno. A falta de incentivo, e o deslocamento faz com 

que aos poucos esses sujeitos vão se distanciando de sua cultura 

perdendo suas raízes.

Tal entendimento pode ser reforçado na seguinte afirmativa,

[...] A história de uma instituição, pode contribuir para 
valorizar um nível de ensino que tem se encontrado á 
margem do processo educativo, uma vez que o rural tem 
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sido concebido apenas como uma extensão do urbano, 
negando sua identidade e cultura diferenciada. (SILVEI-
RA, 2008, p. 24.)

Partindo desse pressuposto, as escolas rurais têm como objetivo 

fortalecer o vínculo desse aluno com suas raízes e não deixar que 

a história do homem do campo se perca com o tempo. Há neces-

sidade de políticas públicas para garantir o acesso e permanência 

desses alunos e das instituições escolares. As instituições rurais do 

ensino público é um direito e dever dos órgãos públicos, o que não 

ocorre como é garantido pela Constituição Federal de 1988.

A partir de uma visão idealizada das condições materiais de 

existência da especificidade do aluno do campo a migração para 

a cidade parece ter uma visão particular do processo de urbani-

zação, não respeitando os sujeitos na sua individualidade descon-

siderando a singularidade do campo como se fosse constituída 

de uma realidade provisória que está sujeito a desaparecer. De 

acordo com (AMORIM, 2015). Dessa forma, torna-se necessário 

romper com a ideia de que o rural é um espaço de atraso, de 

sujeitos sem cultura e sem identidade.

Nessa perspectiva concluímos que é notória a falta de interesse 

do poder público, em viabilizar uma educação diferenciada a clientela 

rural. Para tanto e necessário que estabeleçam uma visão plural entre 

a educação rural e educação urbana; que os educadores tenham um 

olhar mais sensível no que se refere a essa população, considerando o 

contexto em que as comunidades e as escolas rurais estão inseridas.
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Fundamentação Teórica E Bibliográfica

É interessante destacar, que as pesquisas sobre políticas públicas 

e, mais especificamente, sobre as políticas educacionais, faz parte de 

um campo de estudo relativamente delicado. Por ser assim, perma-

nece em constante construção uma vez que é possível evidenciar, 

publicações e pesquisas desenvolvidas sobre essa temática.

Segundo Barros e Lima (2013):

A história da educação brasileira, na perspectiva de polí-
ticas públicas para o meio rural, evidencia o quanto essa 
educação foi negligenciada pelo Estado. Uma retrospectiva 
histórica nos indica que, embora a sociedade brasileira até o 
início do século XX fosse predominantemente agrária, os 
textos constitucionais de 1825 a 1891 sequer mencionaram 
a educação rural, evidenciando o descaso dos dirigentes e 
das matrizes políticas e culturais centradas nas ideias educa-
cionais europeias. Assim, a escola no meio rural surge tardia 
e descontinuamente (BARROS; LIMA, 2013, p. 258).

A leitura que temos é a de que apesar do país ser considerado 

tipicamente agrário não houve (e não há de fato) políticas voltadas 

para os povos que residem no meio rural. Apesar de a legislação 

brasileira contemplar a educação para a inclusão da população rural 

no país nota-se que há certo descompasso do que está instituído 

e o que ocorre de fato. O objetivo está em colocar em prática as 

ações governamentais voltadas superar as deficiências que as escolas 

rurais apresentam; ajustadas ao público específico e não direcionar 

alunos que residem em áreas rurais como os que moram na cidade.

Tal entendimento pode ser reforçado na seguinte afirmativa: 

tomamos como referência a Lei de Diretrizes e Bases Nacional-L-
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DBN, (Lei de nº 9.394/ de 20 de dezembro de 1996) que em seu 

artigo 2º afirma que a educação é dever da família e do estado e 

deve estar sustentada no princípio de que o desenvolvimento do 

educando traz liberdade e solidez plena para o ser humano, por ter 

como compromisso o prepará-lo para o exercício da cidadania e 

qualificá-lo para o trabalho.

Portanto, tomamos como referência alguns trabalhos que nos 

ajuda a pensar a realidade das escolas rurais e seus sujeitos com as 

suas especificidades. O artigo Educação Rural e Salas Multiseriadas 

é uma reflexão sobre as políticas públicas. O presente artigo tem 

como objetivo pensar e repensar as ações pedagógicas que tem sido 

realizada no cotidiano das escolas multiseriadas no município de 

Santos Dumont.

As salas multiseriadas possibilitam uma socialização quer na 

transmissão de conhecimentos, na veiculação das crenças e valores 

que na interação de seus sujeitos nas relações sociais com a comuni-

dade e nas rotinas que se manifestam na amplitude no espaço escolar 

salienta a falta de respeito e o quanto a educação foi negligenciada 

durante toda a estruturação educacional no que desrespeita as di-

mensões econômicas, sócias, políticas e culturais da zona rural.

Metodologia

As fotografias ao longo de décadas vem sendo usadas como 

uma potencial ajuda no esclarecimento e documentação de even-

tos de natureza individual e social, servindo como uma espécie de 

guia panorâmico aos pesquisadores para mostrar e entender melhor 

o espaço e qualquer tipologia de objeto.
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As imagens utilizadas serão significativas quando do cruza-

mento com documentações diversas. Raphael Samuel (1997, p. 

61) salienta que é curioso constatar que os “historiadores, que 

normalmente são tão enfadonhos sobre o status da evidência em 

seus documentos, se contentem em tomar as fotos como verdade e 

tratá-las como reflexo transparente do fato”. Trata-se de captar os 

registros fotográficos não somente do que é visível, mas do que está 

fora da moldura, pois como Samuel enfatiza, “o detalhe acidental 

(ou incidental) em uma figura, não observado pelo autor da foto e 

pelos subseqüentes editores e expositores e que seria de interesse 

capital para o historiador [...]” (SAMUEL, 1997, p. 64).

Devemos, no ato da pesquisa, ter uma atividade criativa, inven-

tiva no sentido de proceder à análise da imagem. Ela permite que 

analisemos como se desejava registrar as atividades escolares e como 

esses registros eram apresentados à comunidade escolar. Ou seja, a 

fotografia não representa apenas um momento estanque ou uma 

reafirmação do que foi vivido, mas, sim, constrói um diálogo com o 

momento presente. Também utilizamos os documentos da institui-

ção escolar, tais como os livros didáticos que trouxeram os conteúdos 

ministrados pelas professoras na perspectiva de analisar as práticas e os 

saberes entre os professores e alunos no período pesquisado.

Nesse sentido, fizemos uma pesquisa qualitativa, na modali-

dade de campo e bibliográfica onde foram utilizados fotografias 

e documentos oficiais.
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Considerações

Ao longo desse trabalho procuramos analisar e conhecer como 

se deu a construção da Escola Cristal na Comunidade Cristal. 

Trouxemos como ponto de reflexão a fundação da instituição es-

colar na comunidade, entretanto essa pesquisa não se deu tranquila 

e sem dificuldade. Ocorre que a escola encontra-se desativada, e a 

busca incessante às fontes documentais foi um processo considera-

velmente trabalhoso.

Fizemos uma leitura das políticas públicas e educacionais, 

no panorama brasileiro, constatamos que de fato a legislação e as 

normas não são cumpridas em conformidade. A partir da reflexão 

realizada no decorrer do trabalho, vemos há divergência quanto à 

fundação da instituição escolar, e que é gritante a falta de políticas 

públicas voltadas para a educação rural. Nesse sentido, o estado 

desconsiderou todo princípio de participação das comunidades 

rurais, e a importância dessas escolas, quanto ao impacto que o 

fechamento delas implica diretamente na formação educacional 

desses sujeitos, tanto socialmente, quanto economicamente.

Ficou evidente que o fechamento das escolas rurais interferiu 

de forma direta, não só na formação sociocultural, mas também, no 

meio de vida desses sujeitos que residem ou residiram no espaço 

rural, pois a escola estava ligada ao campo de forma integrada, não 

só na prestação de serviços educacionais, mas também nas mudan-

ças de hábitos culturais e econômicos.

Assim, supomos que esses sujeitos dependiam de sua perma-

nência na área rural, na perspectiva de darem continuidade aos 
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estudos, como também para a manutenção de sua cultura e raízes, 

na tentativa de dirimir e amenizar o estigmo de que o campo é 

um lugar de atraso.

Concluímos que o futuro desse perfil de escola encontra-se 

diretamente associado com a realidade com que serão conduzidas 

as políticas públicas do estado. O fechamento dessas instituições 

requer maior estudo; para pensar o perfil de professores que tra-

balharam nessas escolas, que alternativas os alunos egressos buscam 

para dar continuidade aos estudos, enfim, compreender a dinâmica 

da cultura escolar nesses espaços.
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Resumo

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) é 

um dos equipamentos de cultura e lazer mais importantes do Bra-

sil. Localizado na Avenida Paulista, sobre o túnel 9 de julho, possui 

parte do seu prédio suspenso sobre um vão livre de 74 metros. Este 

vão, entre quatro colunas vermelhas, é um lugar de construção so-

cial, palco de grandes celebrações históricas e também de afazeres 

corriqueiros e de atividades de lazer numa região de intenso fluxo 

de pedestres e motoristas. Sendo um ícone da paisagem paulis-

tana, o MASP foi projetado pela arquitetura ítalo-brasileira Lina 

Bo Bardi, refletindo seus ideais de coletividade e democratização 

da arquitetura. O objetivo que norteia este trabalho é trazer al-

gum aporte ao conhecimento sobre a existência de impactos dos 
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ideais da arquiteta na realização do Museu de Arte de São Paulo 

Assis Chateaubriand, e como isso se dá na supressão de barreiras 

socioeconômicas ao lazer. Foram criadas duas hipóteses relativas 

ao tema tratado, sendo: A) Frequentadores do vão livre do MASP 

avaliam que a arquitetura do prédio que é sede do MASP estimula 

a visitação de pessoas provenientes de todas as camadas sociais; B) 

Frequentadores do vão livre do MASP provém de todas as camadas 

sociais. Os métodos utilizados são a pesquisa bibliográfica sobre a 

biografia, textos escritos e discursos orais de Lina Bo Bardi; publi-

cações sobre arquitetura, sobre cultura, sobre lazer, e sobre o Museu 

de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand; além da pesquisa de 

campo realizada com sessenta transeuntes, homens e mulheres, nos 

dias 1, 2 e 3 de fevereiro de 2016, todos com mais de dezesseis anos 

de idade, no vão livre do Museu. Os dados obtidos foram cruzados 

para obtenção de informações mais apuradas. Dentre os resultados 

destaca-se que os frequentadores pesquisados no vão livre do Mu-

seu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand são provenientes de 

diferentes extratos da sociedade e acreditam que a arquitetura do 

Museu atrai todas as camadas sociais.

Palavras-Chave: MASP; Lina Bo Bardi; arquitetura; lazer.

Leisure in Lina Bo Bardi Masp’s open span

Abstract: The Museum of Art of São Paulo Assis Chateaubriand 

(MASP) is a leisure equipment that has become a landmark in the 

landscape of the city of São Paulo. Located at Paulista Avenue, about 

the 9 de Julho tunnel, has part of its building suspended open void 

of 74 meters. This is a place of social construction, a place of great 
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historical celebrations and also of everyday activities and leisure 

activities in a region of intense pedestrian and motorist flow. The 

MASP was designed by na Italian-Brazilian architect, Lina Bo Bardi, 

reflecting its ideals of collectivity and democratization of architectu-

re. The objective of this work is to bring some contribution to the 

knowledge about the existence of impacts of the architect’s ideals in 

the realization of the Assis Chateaubriand São Paulo Art Museum, 

and how this happens in the suppression of socioeconomic barriers 

to leisure. Two hypotheses were created regarding the theme dis-

cussed, being: A) Attendees of the MASP’s free space evaluate that 

the architecture of the building that is the headquarters of MASP 

stimulates the visitation of people from all social strata; B) MASP’s 

open void goers come from all social strata. The methods used are 

the bibliographical research on the biography, written texts and oral 

discourses of Lina Bo Bardi; publications about architecture, about 

culture, about leisure, and about the São Paulo Art Museum Assis 

Chateaubriand; in addition to the field research carried out with 

sixty passers-by, men and women, on February 1, 2 and 3, 2016, 

all older than sixteen years of age, in the Museum’s open void. The 

obtained data were crossed to obtain more accurate information. 

Among the results it is worth noting that the visitors surveyed in the 

free gallery of the São Paulo Art Museum Assis Chateaubriand come 

from different extracts of society and believe that the architecture of 

the Museum attracts all social layers.

Keywords: MASP, Lina Bo Bardi, leisure, architecture.
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1. Introdução

Ponto de encontros políticos, aulas públicas, ócio, meditação, 

venda de artesanato, feira de antiguidades, apresentações artísticas, 

brincadeiras, o vão livre do Museu de Arte de São Paulo Assis 

Chateaubriand (MASP), é um lugar de construção social. Trata- se 

dum palco de grandes celebrações históricas, também de afazeres 

corriqueiros e de atividades de lazer numa região de intenso fluxo 

de pedestres e motoristas, num ponto alto da Cidade de São Paulo 

e visível de outras partes da mesma cidade. O MASP é um ícone 

da paisagem paulistana.

Localizado à Avenida Paulista, no 1578, acima da parte subter-

rânea da Avenida Nove de Julho, num prédio de cerca de 11.000 

metros quadrados, o MASP está no terreno que antes abrigava o 

antigo Clube Belvedere Trianon. O MASP foi criado em 2 de ou-

tubro de 1947, na Rua Sete de Abril, tendo suas atividades iniciadas 

na Avenida Paulista apenas em 1968.

O MASP como instituição foi idealizado por Francisco de 

Assis Chateaubriand1 Bandeira de Mello, pelo jornalista ítalo-bra-

sileiro Pietro Maria Bardi e por sua esposa Lina Bo Bardi.

Símbolo do Município de São Paulo, o prédio que abriga o 

Museu de Arte de São Paulo é um marco na paisagem da região 

da Paulista, além de referência em arquitetura brutalista. Segundo 

o Dicionário Visual de Arquitetura de Francis D. K. Ching, o bru-

1 Francisco de Assis Chateubriand Bandeira de Mello era um magnata no ramo das comunica-
ções no Brasil, nascido em 5 de outubro de 1892 em Umbuzeiro, na Paraíba. Seu conglomerado de 
comunicação incluía jornais, emissoras de rádio, uma agência de notícias, uma editora e se preparava 
para ser o pioneiro da televisão na América Latina.
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talismo é um “movimento da arquitetura da década de 50 que en-

fatizava a utilização estética de processos construtivos básicos, esp. 

o concreto moldado no local, sem nenhuma preocupação aparente 

com o aspecto visual” (CHING, 2010, p. 147).

De acordo com Sanvitto, “o Brutalismo Paulista mantinha vín-

culos com os princípios de esquerda, no espectro político, alguns 

dos quais podem ter servido de apoio ideológico para sua produ-

ção” (SANVITTO, 2012, p. 10). Lina Bo Bardi esteve sob forte 

influência das teorias de esquerda e pregou sobre o papel social da 

arquitetura, sobre a supressão de “bibelôs” e demais características 

burguesas que servem para apartar socialmente.

Em função disso, a pergunta mais ampla que motivou esta 

pesquisa foi: os posicionamentos ideológicos de Lina Bo Bardi 

ajudaram a suprimir as barreiras sociais de lazer no vão livre do 

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand? Assim sendo, 

foram criadas as hipóteses ao tema tratado: 1) Frequentadores do 

vão livre do MASP avaliam que a arquitetura do prédio que é sede 

do MASP estimula a visitação de pessoas provenientes de todas as 

camadas sociais; 2) Frequentadores do vão livre do MASP provém 

de todas as camadas sociais.

Quanto ao referencial teórico, foram usados, principalmente, 

os textos de Lina Bo Bardi, que além de fonte para a pesquisa, por 

estar relacionada ao objeto de estudo, é também parte integrante 

do problema; Joffre Dumazedier como teórico acerca do lazer; 

Maria Luiza Adams Sanvitto, Olivia de Oliveira e Silvana Rubino, 

ambas acadêmicas ligadas ao mundo da arquitetura, sobretudo ao 

movimento de arquitetura sob o qual encaixava-se Lina Bo Bardi.
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Para a verificação das hipóteses foi feita uma pesquisa de campo 

no vão livre do MASP, com sessenta pessoas presentes nesse espaço 

nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro de 2015, homens e mulheres, com 

mais de 16 anos de idade. Os resultados obtidos mostram que as 

duas hipóteses propostas foram confirmadas, ou seja, os frequenta-

dores do vão livre do MASP avaliaram que a arquitetura do prédio 

que é sede do Museu atrai a visitação de pessoas provenientes de 

todas as camadas sociais e que estes frequentadores de fato eram 

provenientes de todas as camadas sociais.2

2. Lina Bo Bardi E Os Ideais Políticos Na 
Arquitetura

Achillina di Enrico Bo – ou só Lina Bo – nasceu no dia 5 de 

dezembro de 1914 na Itália. Segundo a historiadora Rubino (2009), 

Lina era filha de um engenheiro profissional que também era pintor 

aos domingos. Graduou-se em arquitetura pela Scuola Superiore di 

Architettura di Roma na Universidade de La Sapienza (RUBINO, 

2009, p. 19-20). Em 1940 a arquiteta muda-se para Milão, escrevendo 

e fazendo ilustrações para algumas revistas italianas (Rubino, 2009, 

p. 20). Nesta época, segundo a própria Lina Bo Bardi, em entrevista 

registrada postumamente no documentário produzido por Aurélio 

Michiles (1993), não havia demanda para planejamento de novas 

edificações, não se construía na Itália, pois o país estava em meio a 

Segunda Guerra Mundial e, portanto, os esforços do país estavam 

voltados para a “destruição”, e não para a construção.

2 Essa pesquisa compôs o trabalho de conclusão de curso do autor deste artigo, concluído no 
início de 2016, necessário para a obtenção do grau de bacharel em Lazer e Turismo pela Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH/USP).
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A arquiteta casa-se com o jornalista Pietro Maria Bardi, e jun-

tos vem ao Brasil em 1946 (OLIVEIRA, 2014, p. 206). Vive no 

Brasil até 1992, onde realizou obras como a Casa de Vidro (1951), 

o Museu de Arte Moderna da Bahia (1968), o SESC Pompeia 

(1977) e o Teatro Oficina (1990). Rubino diz que as obras de Lina 

são emblemáticas, porém é uma arquiteta que “logrou construir 

pouco”, visto que realizou poucas obras arquitetônicas. Apesar dis-

so, suas poucas obras são marcantes nas paisagens de cidades como 

Salvador e São Paulo (RUBINO, 2009, p. 20).

Segundo Rubino (2009, p. 35), a política é intrínseca à atuação 

e ao discurso de Lina Bo Bardi. E isto, segundo a autora, também 

é reflexo da sua posição próxima a círculos de poder, como gover-

nadores e renomados intelectuais e demais arquitetos. Aliás, Lina 

compreendia que a arquitetura está à serviço de um certo “pa-

pel social” (RUBINO, 2009, p. 37). Rubino também afirma que, 

durante suas aulas na Universidade Federal da Bahia, a arquiteta 

ítalo-brasileira pautava-se consideravelmente nos escritos do filó-

sofo socialista Antonio Gramsci, enfrentador do fascismo italiano 

(RUBINO, 2009, p. 37).

Rubino (2009, p. 34) ainda elucida que, se para Lucio Costa, na 

arquitetura colonial há chaves para o desenvolvimento da arquite-

tura moderna, para Lina Bo Bardi é na casa de pau-a-pique3 onde 

se aninham respostas para a arquitetura moderna.

O homem simples da casinha de pau a pique era um su-
jeito social contemporâneo, um presente popular que era 

3 Segundo o Dicionário Visual de Arquitetura de Francis de D. K. Ching, pau-a-pique é o “método 
de construção de paredes que consiste em uma caniçada coberta com barro ou argila” (CHING, 2010, 
p. 111)
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também uma construção intelectual e política de Lina, do 
casal Bardi, da [Revista] Habitat. Se o povo era arquiteto, 
capaz de construir obras corretas com poucos recursos, era 
um povo do presente (...). Daí a diferença, inclusive política, 
que podemos estabelecer entre Lúcio e Lina, especialmente 
porque em seu discurso esse povo ganhava contornos ro-
mânticos e revolucionários. (RUBINO, 2009, p. 34)

No texto Arquitetura brutalista se popularizou no Brasil na década 

de 1960, de Gabriel Kogan, publicado no dia 8 de setembro de 

2013 na versão online da Folha de São Paulo, informa-se que a 

arquiteta Lina Bo Bardi teria tropicalizado o brutalismo, com o 

MASP e o SESC Pompeia (KOGAN, 2013). Outros arquitetos 

teriam feito parte do brutalismo brasileiro, como informa Kogan 

(2013), como Paulo Mendes da Rocha e Vilanova Artigas.

Apesar de ser um movimento internacional, isto é, há arqui-

tetos brutalistas em vários locais ao redor do mundo, o brutalismo 

desenvolve suas especificidades em cada região que alcança. Sanvit-

to (2013, p. 6) afirma que, por exemplo, na Inglaterra o movimento 

brutalista tem suas próprias particularidades, embora haja em co-

mum o padrão de desnudar os processos construtivos básicos. Sobre 

deixar à mostra os processos construtivos básicos, não é diferente 

no Brasil, sobretudo em São Paulo na chamada Escola Paulista. 

Sanvitto afirma que “o Brutalismo Paulista mantinha vínculos com 

os princípios socialistas, alguns dos quais podem ter servido de 

apoio ideológico para sua produção” (SANVITTO, 2013, p. 10).

Ruth Verde Zein (2015), afirma que a Escola Paulista Brutalis-

ta é um tema por vezes complexo pois foi muitas vezes “ventilado”, 

mas sem aprofundamento necessário, de maneira superficial. Para 
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a arquiteta, a Escola Paulista Brutalista é uma original tendência 

arquitetônica presente entre os anos 1950 a 1970 “de alto interesse 

cultural no âmbito paulista, brasileiro e possivelmente internacio-

nal”, com semelhanças e diferenças em relação outras tendências 

contemporâneas na arquitetura paulista, brasileira e internacional.

Longe de menosprezar todo o referencial bibliográfico colhi-

do neste trabalho até o momento, fundamental ao objetivo deste 

trabalho, observamos como uma chave à pesquisa o que Olivia de 

Oliveira, debruçando-se sobre Lina Bo Bardi, escreve:

As arquiteturas de Lina Bo Bardi não detêm lugares “ex-
clusivos”. Nada, ninguém é excluído dessas construções, 
sempre aptas a misturar velho e novo, arte popular e arte 
erudita, intelectuais e analfabetos, pobres e ricos, adultos e 
crianças, negros e brancos, o passado e o presente (OLI-
VEIRA, 2014, p. 19).

3. MASP

Pietro Maria Bardi e Francisco de Assis Chateaubriand conhe-

cem-se em uma exposição de arte moderna italiana, onde discutem 

ideias para a criação de um museu no Brasil. Chateaubriand então 

convida Bardi para ajudar na fundação e encabeçar esse processo. 

(INSTITUTO LINA BO E P. M. BARDI, 2014)

A instituição MASP foi idealizada por Chateaubriand, pelo 

jornalista ítalo-brasileiro Pietro Maria Bardi e pela arquiteta Lina 

Bo Bardi (INSTITUTO LINA BO E P. M. BARDI, 2014) em 

meio a um contexto histórico de industrialização do Brasil e de 

pujança econômica paulista, sobretudo em relação à Europa pós-

-guerra, na década de 1940. Lina Bo Bardi, em 1991, numa entre-
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vista à Olivia de Oliveira, conta um pouco sobre a parceria do casal 

Bardi com Chateaubriand:

Então o Assis Chateaubriand convidou o Pietro para fazer 
um museu no Brasil; eu achei uma coisa fantástica e queria 
fazer o museu. Tinha toda a matéria prima, porque naque-
le tempo, durante a guerra, as grandes coleções alemãs, por 
exemplo, foram desfeitas, venderam tudo. Chateaubriand, 
com a técnica, uma chantagem elegante...Todo mundo 
tinha medo dele (BARDI, Lina Bo, 1991).

Utilizando-se de tamanho respaldo midiático, Chateaubriand 

utilizava uma técnica que geraria polêmica para a criação do MASP: 

solicitava doações a grandes personalidades das elites ameaçando-

-os colocar tais em artigos difamadores ou divulgando informações 

pessoais das mesmas (BARDI, P. M., 1992, p. 12).

Aproveitando a vinda do casal Bardi ao Brasil, Chateubriand 

alia seu poderio ao conhecimento técnico de P. M. Bardi e Lina Bo 

Bardi sobre as artes, em um esforço de criação do museu. O trio 

inaugura em 2 de outubro de 1947 o Museu de Arte de São Paulo, 

então sediado na Rua 7 de Abril, Centro de São Paulo (BARDI, P. 

M., 1992, p. 19).

O prédio, Edifício Guilherme Guinle, projetado pelo arquiteto 

francês Jacques Pilon, de acordo com Pietro Maria Bardi (1992, p. 

13), dividia espaço entre os Diários Associados e o Museu. Lina Bo 

Bardi projetou o MASP, neste primeiro instante, no segundo andar 

do edifício. Segundo Pietro Maria Bardi (1992, p. 13), o inédito 

não estava nas configurações do prédio em si, afinal era um local 

relativamente pequeno, mas sim na constituição de um museu que 

seria um “centro cultural com atrações singulares, numa cidade que 
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nem lembrava mais que em 22 lançara a Semana de Arte Moderna” 

(itálico do autor). O MASP sediou muitos cursos e seminários 

voltados às artes, como gravura, design, modelagem, tecelagem, 

fotografia, música, cinema, teatro, arquitetura, dentre outras áreas 

(BARDI, 1992, p. 16).

O MASP cresceu e seu acervo já não cabia mais no prédio 

localizado na Rua Sete de Abril, no Centro de São Paulo (BARDI, 

1992, p. 16). Assim sendo, surgiu a demanda para uma nova sede 

do museu. Para a arquiteta Lina Bo Bardi, só havia um lugar que 

poderia sediar o Museu de Arte de São Paulo (BARDI, 1967, pp. 

20-23). Este lugar seria o “velho Trianon”, em frente ao Parque 

Siqueira Campos.

No próprio texto de Lina Bo Bardi (BARDI, 1967, pp. 20-23), 

intitulado “O Novo Trianon, 1957 | 67”, publicado na revista Mi-

rante das Artes, é comentado que “‘velho’ Trianon, o centro político 

de São Paulo, responsável pelo lançamento de célebres candidatos, 

sede de reuniões e banquetes, terraço ensolarado” fora demolido. 

Para a Lina, o único lugar digno do MASP, isto é, o único que traria 

a projeção necessária para o Museu de Arte de São Paulo, era esse 

antigo “centro político” da Cidade (BARDI, 1967, pp. 20- 23).

3.1 O Prédio Na Avenida Paulista4

Os estudos deste trabalho apontam que a ideia de transferir o 

Museu de Arte de São Paulo para o terreno que abrigara o Belvede-

re66 Trianon na Avenida Paulista é da Lina Bo Bardi. Em entrevista 

4  A palavra belvedere significa “bela vista” no idioma italiano, segundo Rose Saconi (2013). 
Saconi afirma que onde hoje situa-se o MASP, o local anteriormente era ponto de encontro da alta 
sociedade paulistana. Belvédère também significa “mirante” em francês.
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à Olivia de Oliveira, Lina (1991) relembra sua fala: “Olha, eu vi o 

Trianon, e está tudo demolido. Eu quero fazer o prédio do museu 

lá (...)”. No texto O Novo Trianon, 1957 | 67, de autoria de Lina 

Bo Bardi, a ideia de que foi a arquiteta quem propôs inicialmente 

a instalação do Museu na Avenida Paulista se reforça.

Segundo Lina Bo Bardi (1967, pp. 20-23), a Prefeitura de São 

Paulo, sob a gestão de Adhemar de Barros, já tinha um projeto 

de logradouro público para o terreno que ficava o Belvedere 

Trianon, mas “carecia de dos requisitos sentimentais dignos da 

herança do velho Trianon”.

Lina Bo Bardi recebe a notícia de que o MASP, sob Assis 

Chateaubriand, havia acabado de assinar contrato com a funda-

ção de Annie Penteado, Fundação Armando Álvares Penteado 

(FAAP), a qual abrigaria no seu “volumoso edifício” o MASP 

junto ao acervo da Fundação, o qual Lina Bo Bardi intitula como 

“insipiente” (BARDI, 1967, pp. 20-23). O acordo entre o MASP 

e a FAAP não vingou.

Mas para que fosse construído o museu naquele terreno, 

existiam algumas imposições: o belvedere (a vista sobre a Avenida 

Nove de Julho e Serra da Cantareira) deveria ser mantido livre de 

colunas, sendo que o pé-direito da construção acima deste belve-

dere deveria ter oito metros de altura entre o belvedere (piso) e o 

pavimento acima; e embaixo do belvedere deveria ser um salão de 

baile, e não um teatro popular, como Lina Bo Bardi havia proposto 

(BARDI, 1967, pp. 20-23).
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Figura 1 - MASP a partir da Av. Nove de Julho.

Fonte: Gabriel Cabral/Folhapress

O terreno era de posse da Prefeitura de São Paulo, mas Joa-

quim Eugênio de Lima, quem doou o terreno à Prefeitura, impu-

sera uma condição: qualquer que fosse a construção ali, ela deveria 

manter o “belvedere”, isto é, a vista privilegiada que dali tinha-se 

sobre a Avenida Nove de Julho, sobre o Centro de São Paulo, bem 

como à Serra da Cantareira. Tal exigência é confirmada por Pietro 

Maria Bardi (1992, p. 31) e por Lina Bo Bardi na sua entrevista 

à Olivia de Oliveira em 1991. “Nada de colunas, 70 m de luz, 8 

m de pé-direito. Meu projeto só podia ser realizado em concreto 

protendido”5 relembra a arquiteta (BARDI, 1967, pp. 20-23).

Acima desse belvedere ergue-se um edifício, cujas característi-

cas são descritas por Lina Bo Bardi como:

5 O Dicionário Visual de Arquitetura explica que concreto protendido é aquele reforçado por 
intermédio de: (...) tensionamento de cabos de protensão de aço de alta resistência, dentro de seu 
limite elástico, a fim de resistirem ativamente a uma carga de serviço. As tensões de tração nos 
cabos de protensão são transferidas para o concreto, colocando toda a seção transversal de uma peça 
flexionada em compressão. As tensões de compressão resultantes anulam as tensões de tração e 
flexão geradas pela carga aplicada, permitindo que o elemento protendido se deflita menos, suporte 
uma carga maior ou cubra um vão maior do que uma peça de mesmo tamanho, proporção e carga 
armada da forma usual (CHING, 2010, p. 62).
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(...) edifício com 70 m de luz, 5 m de balanços laterais, 8 
m de pé-direito, livre de qualquer coluna, apoia-se sobre 
quatro pilares, coligados por duas grandes vigas para sus-
tentação do andar que abrigará a Pinacoteca do Museu. 
O andar logo embaixo da Pinacoteca compreenderá os 
escritórios, salas de exposições temporárias, biblioteca 
etc. Ele está suspenso sobre duas grandes vigas por meio 
de tirantes de aço. Uma escada ao ar livre e um elevador 
montacarga em aço e vidro temperado permitem a coli-
gação dos andares do museu e do grande salão. Todas as 
instalações, inclusive a do ar-condicionado, serão à vista. O 
acabamento é dos mais simples. Concreto à vista, caiação, 
piso de granito para o grande Salão Cívico, vidro tempe-
rado, paredes plásticas, concreto à vista com caiação para 
o edifício do museu, cujo piso está previsto em borracha 
preta do tipo industrial” (BARDI, 1967, pp. 20-23).

Lina Bo Bardi (1967, pp. 20-23) também aponta como seria o 

vão livre, o belvedere: uma “praça”, cercada de plantas, a ser pavi-

mentada com “seixos” naturais, seguindo a tradição ibero-brasilei-

ra, com pequenos espelhos d’água. O conjunto do “novo Trianon” 

proporia o racionalismo, por meio de uma obra aportada por uma 

“simplicidade monumental”, sendo o “monumental” sinônimo de 

coletividade, de “consciência coletiva”, o oposto de “espalhafato”, 

(BARDI, 1967, pp. 20-23).

O MASP é um equipamento de lazer que compreende, sobre-

tudo, os conteúdos culturais artísticos do lazer – utilizando a noção 

de conteúdos culturais introduzidos por Joffre Dumazedier (1980, 

p. 110) e aprimorada por outros teóricos – uma vez que sua missão, 

de acordo com o website do estabelecimento, é “incentivar, divulgar 

e amparar, por todos os meios ao seu alcance, as artes de um modo 
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geral e, em especial, as artes visuais, visando o desenvolvimento e o 

aprimoramento cultural do povo brasileiro” (MUSEU DE ARTE 

DE SÃO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND, 2014). Mas além 

dos conteúdos culturais artísticos do lazer, e aliás muito além das 

artes visuais, mas também incluindo outros conteúdos ligados as 

artes, como apresentações musicais também, o equipamento tem 

sido ocupado por atividades ligadas aos conteúdos culturais inte-

lectuais (palestras, cursos e eventos acadêmicos), sociais (encontros) 

e turísticos do lazer (DUMAZEDIER, 1980, p. 110), muitas vezes 

não só promovidas pela Direção do Museu, mas também por ou-

tros grupos diversos e cidadãos de toda a ordem.

Figura 2: Estudo preliminar – esculturas praticáveis do belvedere Museu Arte Trianon – 
Lina Bo Bardi, 1968 – Nanquim e aquarela sobre papel.

Fonte: Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand.
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5. A Pesquisa De Campo

Para trazer algum aporte ao conhecimento sobre a existência 

de impactos da existência dos ideais da arquiteta na realização do 

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, e como isso se dá 

na supressão de barreiras socioeconômicas ao lazer, foram realizados 

sessenta questionários entre os dias 1o, 2 e 3 de fevereiro de 2015, em 

diferentes horários e dias da semana. As respostas foram computadas 

em smartphones com acesso à internet, acessados on-line no ato da 

pesquisa, sendo tabulado por meio do Google Drive.

Para a realização da pesquisa de campo, foi utilizado como base 

o documento “Critério de classificação econômica Brasil 2015”, 

produzido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

(ABEP) e disponível no portal desta Associação. O objetivo de seu 

uso foi estratificar em camadas os indivíduos que fazem parte da 

população pesquisada, a fim de analisar as hipóteses deste trabalho, 

a saber: 1) Frequentadores do vão livre do MASP avaliam que a 

arquitetura do prédio que é sede do MASP estimula a visitação de 

pessoas provenientes de todas as camadas sociais; 2) Frequentadores 

do vão livre do MASP provém de todas as camadas sociais.

Assim sendo, foi realizada a pesquisa de campo no vão livre do 

MASP, com pessoas presentes nesse espaço no momento da pes-

quisa, homens e mulheres, com mais de dezesseis anos de idade.6

6 No momento de aplicação dos questionários, de acordo com o documento “Critério de classifi-
cação econômica Brasil 2015”, deve-se levar em consideração as recomendações sobre como deveria 
ser o procedimento na coleta dos itens. Tais recomendações estão disponíveis no portal da ABEP e 
foram levadas em conta no ato da pesquisa.
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O sistema de pontuação para a classificação e divisão dos e di-

visão dos indivíduos em camadas, dentre A, B1, B2, C1, C2, e D-E 

prevê pontuações distintas para respostas distintas, de tal forma que 

quanto maior o número de itens de conforto, escolaridade, bem 

como o acesso a serviços públicos, maior será a pontuação deste 

indivíduo, sendo o contrário verdadeiro também. Se a pontuação 

do indivíduo for maior, será estratificado dentro da camada “A”, ou 

em camadas mais próximas a ela. Se a pontuação do indivíduo for 

menor, será estratificado dentro da camada D-E, ou em camadas 

mais próximas a ela.

Além das questões extraídas do “Critério de classificação 

econômica Brasil 2015”, para responder as hipóteses do trabalho, 

foram adicionadas perguntas sobre quais seriam os hábitos de la-

zer no vão livre do e dentro do MASP, sobre a regularidade dos 

frequentadores em visitar o museu e sobre a avaliação acerca da 

arquitetura do Museu.

Após a aplicação de questionários sobre o “Critério de clas-

sificação econômica Brasil 2015”, conclui-se que é possível ver 

que há indivíduos provenientes de todas as camadas sociais, o que 

corrobora com a hipótese de que os frequentadores do vão livre do 

MASP provêm de todas as camadas sociais. Porém, ressalva-se que 

a presença de indivíduos nas camadas mais abastadas é maior que 

nas camadas menos abastadas, conforme observa-se no Gráfico 1.
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Gráfico 1 - Percentagem de indivíduos segundo a camada social

Fonte: Autores

Dentre a amostra no vão livre do Museu de Arte de São Paulo 

Assis Chateaubriand, nove deles frequentam diariamente o local, 

quatorze vão semanalmente ao vão livre do MASP, vinte visitam 

mensalmente o vão livre do MASP, dez disseram ir semestralmente 

ao vão livre do MASP e sete disseram não frequentar o vão livre do 

MASP, compondo assim os dados expostos no Gráfico 2.

Gráfico 2: Percentagem de indivíduos segundo a frequência ao vão livre do MASP

Fonte: Autores
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Na pergunta “o que te motiva a frequentar o vão livre do 

MASP”, as respostas demonstram que quatro indivíduos responde-

ram que a única motivação foi a arquitetura, cinco afirmaram que a 

única motivação foi a vista, dois afirmaram que única motivação se-

ria morar próximo ao MASP, para seis indivíduos a única motivação 

foi trabalhar próximo ao MASP, enquanto outras dezenove pessoas 

afirmaram estar ali exclusivamente por outros motivos. Mas houve 

quem respondeu por mais de uma opção, o que nos leva à Tabela 1.

Tabela 1 - Número de indivíduos segundo a motivação a frequência ao vão livre do 
MASP

Fonte: Autores
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Na questão “Você pratica quais atividades no vão livre do 

MASP”, os indivíduos poderiam responder livremente, isto é, sem a 

delimitação de múltipla escolha ou de seleção de respostas já pressu-

postas, sendo as respostas bem variadas7. Assim, para a compreensão, 

bem como a análise das respostas relativas a pergunta anterior, foi 

necessário classificá-las entre supostas atividades de lazer e entre ati-

vidades que não são exatamente lazer, como ócio, participação de 

eventos cívicos e obrigações. Das atividades informadas pelos indi-

víduos, foram criadas subcategorias, seguindo o critério de interesses 

dos conteúdos culturais do lazer. Assim obtém-se o gráfico 3.

7 As respostas obtidas foram todas elas: “Sentar, comprar artesanatos, ponto de encontro de 
manifestações”, “descanso, conversa, caminhada”, “fumo maconha”, “Sentar, admirar o museu, 
conversar”, “Conversar, vir a aulas públicas”, “Sentar, bater papo, ver a vista”, “Esperar amigos, des-
cansar, ver a vista”, “Fumar maconha, sentar, ponto de encontro”, “passear com o cachorro”, “leitura”, 
“Passear com o cachorro, sentar a toa, admirar a vista”, “ócio, olhar a vista”, “Ócio”, “namorar, ócio”, 
“Utlizar o Wifi, ver a vista”, “conversar, olhar a paisagem, fumar maconha, encontrar pessoas, escutar 
musica”, “Leitura”, “Ler, ponto de encontro, namorar”, “escrevo, fotografa, ouve música, fuma”, “Con-
versa”, “beber, conversar”, “Namorar, ponto de encontro, tocar em uma orquestra (violino)”, “Fumar 
maconha, conversar, beber”, “Conversar, beber, conhecer pessoas novas”, “conversa, ócio,ponto de 
encontro”, “descanso, fotografia”, “conversar, [ver] a vista, ócio”, “Conversa”, “Relaxar, beber”, “Re-
laxar, beber”, “passeio, compras”, “leitura, fumar maconha, beber, ócio”, “fumar”, “Passear”, “Admirar 
a arquitetura, conversar”, “Conversar”, “comer, conversar e lazer de modo geral”, “Conversar, andar 
de bicicleta, tirar fotos, relaxar”, “Sentar, conversar, ponto de encontro de manifestações”, “Conver-
sar, ponto de encontro”, “Ver as exposições, vir à feirinha”, “Ponto de encontro, fuga de uma rotina 
caótica, conhecer pessoas, mudança de ambiente”, “Descanso”, “Descansar”, “Ponto de encontro, 
ler, sentar, tirar fotos”, “Descansando”, “Tirar fotos, passar o tempo”, “Descanso”, “Meditação”, “Ver 
shows, passar o tempo, namorar”, “vem a feira, ao museu, caminhar, observar a vista”, “Admirar a 
vista, ouvir música, observar a cidade e pessoas, cochilar”, “fumar maconha”, “Sentar, conversar”, 
“conversar, namorar”, “Conversar, fumar”, “beber, conversar, fumar cigarro”, “Conversar”, “Conver-
sar”, “Conversar, ponto de encontro, comprar na feirinha”.
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Gráfico 3: atividades praticadas no vão livre do MASP segundo o conceito de lazer e os 
interesses dos conteúdos culturais do lazer

Fonte: Autores

Sobre o gráfico 3, como os indivíduos tiveram liberdade de 

responder com até cinco atividades praticadas pelos próprios no vão 

livre do MASP, há, naturalmente, mais atividades que indivíduos. 

Também é fundamental notar que alguns indivíduos afirmaram 

realizar atividades que foram enquadradas em mais de uma única 

categoria. Portanto, cada categoria representa um subconjunto da 

amostra que eventualmente apresenta intersecção com outro(s) 

subconjunto(s). Por exemplo, o indivíduo que afirmou praticar 

“descanso, conversa, caminhada” teve suas atividades praticadas no 

vão livre do MASP classificadas entre os subconjuntos “conteú-

dos culturais do lazer de interesses físicos”, “conteúdos culturais 

do lazer de interesses sociais” e “conteúdos culturais do lazer de 
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interesses artísticos”, o que faz com que ele seja parte da área de 

intersecção desses três subconjuntos.

Outra questão que foi aplicada aos indivíduos foi sobre a fre-

quência que os mesmos visitavam o interior do MASP. Obtivemos 

as respostas que estão dispostas no Gráfico 4.

Gráfico 4 - Percentagem de indivíduos segundo a frequência ao interior do MASP

Fonte: Autores

A penúltima pergunta presente no questionário aplicado no 

vão livre do MASP é “Você avalia que a arquitetura do MASP atrai 

ou não as pessoas de variadas classes sociais a frequentarem o vão 

livre do prédio?” Cinquenta e quatro pessoas responderam “sim”, 

quatro responderam “não” e dois não souberam responder.

Sobre a pergunta acima, cinquenta e quatro pessoas avaliaram 

que sim, a arquitetura do MASP atrai pessoas de variadas classes 

sociais a frequentarem o vão livre do prédio. Quatro pessoas ava-

liaram que a arquitetura do MASP não atrai pessoas de variadas 

classes sociais a frequentarem o vão livre do prédio. Dois indivíduos 

não souberam responder.
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Por fim, a última pergunta do questionário, “Você se sente 

mais ou menos atraído a frequentar o vão livre do MASP devido 

à arquitetura do prédio?”, teve resposta afirmativa de cinqüenta e 

um dos indivíduos, e negativa de sete indivíduos. Um não soube 

responder e um não respondeu.

Ao cruzarmos os dados sobre o número de indivíduos segundo 

a frequência ao vão livre do MASP e segundo as camadas sociais, 

chegamos aos resultados expostos na tabela 2. Note que nas célu-

las da tabela 10 há cores diferencias. Na realidade a diferenciação 

foi feita para esclarecer quais categorias têm números maiores ou 

menores, isto é, a distribuição dos indivíduos cruzando os dados 

de camadas sociais e frequências ao MASP. Assim sendo, as célu-

las com número zero são brancas, as células que representam um 

subconjunto com um número entre um e dois indivíduos têm a 

cor cinza claro, as que possuem subconjunto entre três e quatro in-

divíduos são cinza escuro, as células que representam subconjunto 

com cinco a seis indivíduos são azuis, as células que representam 

subconjunto com sete ou mais indivíduos são de cor laranja. Ob-

serva-se, portanto, a maior predominância de pessoas pesquisadas 

provenientes das camadas A, B1 e B2, e que frequentam o vão livre 

do MASP mensalmente, ou semanalmente.
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Tabela 2: Número de indivíduos segundo a frequência ao vão livre do MASP e se-
gundo as camadas sociais

Fonte: Autores

6. Considerações Finais

A pesquisa bibliográfica aponta para a preocupação de Lina 

para com o papel social da arquitetura, por consequência refletida 

na construção do prédio do MASP sobre o terreno do antigo Bel-

vedere Trianon, e no seu vão livre. Pode-se dizer que sua arquite-

tura é inspirada no povo e o seu fim também é o povo. As respostas 

obtidas pela amostra da pesquisa realizada in loco também apontam 

para essa característica de Lina: afinal a maior parte dos indivíduos 

afirmou que a arquitetura do MASP atrai as pessoas das diferentes 

camadas sociais a frequentar o vão livre do museu. A maior parte 

também afirmou que eles próprios, indivíduos, sentem-se atraídos 

pela arquitetura do Museu a frequentar o vão livre do MASP.

É notável que, apesar da maioria dos indivíduos terem respon-

dido que a arquitetura do MASP atrai pessoas de todas as camadas 

sociais ao seu vão livre, as respostas às perguntas correlatas ao Cri-
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tério Brasil apontam que há uma quantidade de indivíduos con-

sideravelmente maior nas camadas mais abastadas, restando apenas 

um indivíduo na camada mais baixa, “D-E”, enquanto vinte e dois 

indivíduos foram classificados como pertencentes a camada “A”.

Uma outra ressalva que fazemos é em relação ao tom da per-

gunta “Você se sente mais ou menos atraído a frequentar o vão li-

vre do MASP devido arquitetura do prédio?”, já que esta pergunta 

possa ter, eventualmente, induzido a um resultado cuja maioria das 

respostas sejam afirmativas.

Vale também lembrar que a amostra tem representação falha 

a toda a população que frequenta o vão livre do MASP, pois é 

insuficiente. Os dados da pesquisa de campo obtidos apenas aferem 

informações referentes a estes indivíduos que estavam no momen-

to da pesquisa. Ainda assim, estes dados acabam que por respaldar 

as informações coletadas na pesquisa bibliográfica.

Sobre a frequência dos indivíduos participantes da pesquisa de 

campo ao vão livre do MASP, nota-se que as respostas foram relativa-

mente diversificadas. O grupo de respostas que teve o maior número 

de indivíduos que se identificaram foi “mensalmente” (33,33%). Há 

um contraste nas respostas apresentadas à pergunta “Você costuma 

frequentar o vão livre do MASP?” em relação à pergunta “Você 

costuma frequentar o interior do MASP?”. Quarenta indivíduos 

responderam que não frequentam o interior do MASP. Não temos 

dados suficientes para aferir os motivos desta diferença brusca entre 

a frequência dos indivíduos ao vão livre e ao interior do Museu, mas 

talvez um dos motivos seja pelo fato da pesquisa ter sido realizada no 

vão livre do MASP, e não no seu interior.
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Vinte e um indivíduos afirmaram que a vista é um dos motivos 

para a frequência ao espaço. Vinte e um também é o número de in-

divíduos que responderam que a arquitetura do local é um motivo 

para a frequência ao local. Juntos, os fatores “vista” e “arquitetura” 

formam os motivos que mais levaram os indivíduos pesquisados a 

frequentarem o vão livre do MASP.

As atividades praticadas no vão livre do MASP, segundo os 

indivíduos participantes da pesquisa de campo, são variadas, mas há 

algumas expressões que foram especialmente repetidas nas respos-

tas que tais indivíduos deram. “Conversa”, “conversar”, “sentar”, 

“descansar”, “descanso” e “relaxar” foram algumas dessas expressões 

mais utilizadas pelos indivíduos, o que demonstra que boa parte das 

atividades estariam ligadas ao ócio ou dentro dos conteúdos cul-

turais do lazer de interesses sociais. Pode-se relacionar as atividades 

informadas ao que Lina Bo Bardi (1967, p. 20-23) previa para o vão 

livre do Museu: “uma praça”.

Ao cruzarmos informações sobre o que é lazer, sobre as barrei-

ras de acesso ao lazer, sobre o histórico do MASP, sobre a formação 

de Lina Bo Bardi e seu histórico, somando-se à pesquisa de campo, 

conclui-se, pois, que os ideais da arquiteta ítalo-brasileira, impressos 

na arquitetura, influencia positivamente na supressão às barreiras 

socioeconômicas de acesso ao lazer.
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Resumo

Diferentes são as formas de controle da sociedade e dos indi-

víduos por meio de dispositivos institucionalizados. De maneira 

recorrente, o campo médico-científico produz saberes que criam 

diagnósticos e tratamentos de doenças relativas a comportamen-

tos considerados desviantes socialmente, de modo que possam 

ser normalizados. Conceitualmente, essa prática recebe o nome 

de medicalização. Nesse contexto, este artigo objetiva entender a 

constituição do campo da medicalização enquanto campo de po-

der, constituído como dispositivo para silenciamento silencioso de 

possíveis críticas aos discursos e práticas medicalizantes. Para tanto, 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica a partir de artigos e livros 
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sobre o tema. Dentre outras definições, a medicalização consiste 

em definir um problema em termos médicos, usando a lingua-

gem médica para descrever um problema, adotando um quadro 

de análise médico para entender um problema, ou usando uma 

intervenção médica para tratá-lo. Enquanto processo, a medicaliza-

ção envolve quatro aspectos que se inter-relacionam: a construção 

de um discurso científico do corpo; a incorporação desse discurso 

num grupo social muito bem definido; a extensão do discurso para 

incluir previamente fenômenos não relacionados; e uma aceitação 

não racional do sistema por parte de pessoas que estejam fora do 

grupo que controla esse mesmo sistema. Além disso, o campo da 

saúde possui, enquanto agentes: compradores (são corporações que 

pagam por empregados do seguro de saúde); fornecedores (médi-

cos, hospitais e clínicas); pagadores (companhias de seguro e gover-

nos); e consumidores (pacientes e grupos de advocacia). Tal campo 

auxilia na constituição do biopoder não apenas sobre o corpo in-

dividual, como também sobre a população, nas diversas dimensões 

da vida social, política, econômica, educacional, cultural e subjetiva. 

Espera-se que o artigo contribua conceitualmente para uma crítica 

à psiquiatrização da sociedade, num momento de retorno, ao de-

bate público, de formas de tratamentos questionáveis dos pontos de 

vista clínico e ético, retratadas pela recente norma técnica emitida 

pelo atual governo brasileiro (Norma técnica 1/2019).

Palavras-chave: Medicalização; Campo de poder; Saberes 

médico-científicos.
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Medicalization: A Reflection On The 
Constitution Of A Field Of Power

Abstract

Different are the ways of controlling society and individuals 

through institutionalized devices. In a recurrent way, the medi-

cal-scientific field produces knowledge that creates diagnoses and 

treatments of diseases related to behaviors considered socially de-

viant, so that they can be normalized. Conceptually, this practice is 

called medicalization. In this context, this article aims to understand 

the constitution of the field of medicalization as a field of power, 

constituted as a device for silent silencing of possible criticisms of 

medical discourses and practices. For that, a bibliographic research 

was done from articles and books on the subject. Among other de-

finitions, medicalization consists of defining a problem in medical 

terms, using medical language to describe a problem, adopting a 

medical analysis framework to understand a problem, or using a 

medical intervention to treat it. As a process, medicalization invol-

ves four interrelated aspects: the construction of a scientific discou-

rse of the body; the incorporation of this discourse into a very well 

defined social group; the extension of discourse to previously in-

clude unrelated phenomena; and a non-rational acceptance of the 

system by people outside the group that controls that system. In 

addition, the field of health has, as agents: buyers (are corporations 

that pay for health insurance employees); suppliers (doctors, hos-

pitals and clinics); payers (insurance companies and governments); 

and consumers (patients and advocacy groups). Such a field assists 
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in the constitution of biopower not only on the individual body 

but also on the population in the various dimensions of social, 

political, economic, educational, cultural and subjective life. It is 

hoped that the article will contribute conceptually to a critique of 

the psychiatry of society at a time of return to the public debate 

of forms of questionable treatments from the clinical and ethical 

points of view, portrayed by the recent technical norm issued by 

the current Brazilian government (Norm 1/2019).

Keywords: Medicalization; Power field; Medical-scientific 

knowledge.

Introdução

Os capitalistas podem dominar a mais-valia. Em compen-
sação, os centros de poder se exercem nos pontos onde 
os fluxos se convertem em segmentos: são permutadores, 
conversores, osciladores.
Deleuze (1996, p. 107)

Certamente, a medicalização não é um termo novo. Cangui-

lhem (2005, p. 66) já mostrara, em O normal e o patológico, de 1943, 

na primeira edição do livro, fruto de sua célebre tese de doutorado, 

que a crítica da medicalização ou antimedicalização surge como 

consequência da luta antipsiquiátrica. Como movimento nascido 

no interior da própria profissão, alguns médicos passam a contestar 

“o abandono de sua vocação de curar em benefício de tarefas regu-

lamentadas de descoberta de pistas, de tratamento e de controle”. 

A isso se aliou a vulgarização midiática das ideias psicanalíticas e 

psicossomáticas, que popularizou a conversão do doente em seu 

próprio médico (CANGUILHEM, 2005, p. 66).
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De lá para cá, diferentes autores, a partir de diferentes perspec-

tivas, travaram longas reflexões acerca do modo como o saber mé-

dico-científico é utilizado para transformar comportamentos sociais, 

considerados inadequados, em transtornos orgânicos, que devem ser 

devidamente diagnosticados e tratados, medicamente (CONRAD, 

1992; FOUCAULT, 1988; ILLICH, 1975; SPAZZIANI; COLLA-

RES, 2010; MOYSÉS; COLLARES, 2010; GUARIDO, 2010).

A despeito dessas numerosas reflexões, o assunto volta à pauta 

pública de modo preocupante. Quando se pensava que algumas 

conquistas para desmedicalizar a sociedade já estavam consolidadas, 

o atual governo federal brasileiro propõe o retorno do atendi-

mento, nos hospitais psiquiátricos, de pacientes considerados com 

transtorno mental, além de disponibilizar verba para a compra, pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), de aparelhos para Eletroconvul-

soterapia (ECT) (BRASIL, 2019), reacendendo o tratamento por 

eletrochoques nas instituições psiquiátricas.

De acordo com a Norma técnica n. 11/2019 (BRASIL, 2019), 

quando se trata de oferta de tratamento efetivo aos pacientes com 

transtornos mentais, há que se buscar oferecer no SUS a disponibi-

lização do melhor aparato terapêutico para a população.

Assim, a Eletroconvulsoterapia (ECT) passa a ser um dos 

instrumentos que compõem a lista do Sistema de Informação e 

Gerenciamento de Equipamentos e Materiais (SIGEM) do Fundo 

Nacional de Saúde. Desse modo, “o Ministério da Saúde passa a fi-

nanciar a compra desse tipo de equipamento para o tratamento de 

pacientes que apresentam determinados transtornos mentais graves 

e refratários a outras abordagens terapêuticas” (BRASIL, 2019).
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De imediato, diferentes instituições trouxeram à tona críticas à 

proposta, denunciando, por um lado, à volta da lógica das políticas 

manicomiais, que serviram mais para excluir comportamentos in-

desejáveis à sociedade, conforme já nos mostrara Foucault (2006), 

do que para inserir grupos de indivíduos à sociedade. Para o ex-mi-

nistro da saúde e médico sanitarista, José Gomes Temporão, colocar 

os centros psiquiátricos no centro da política de saúde mental é um 

erro, pois se trata de uma velha política que tenta “voltar e impor 

sua visão atrasada, medicalizadora, hospitalcêntrica, agora travestida 

de neutralidade” (CARTACAPITAL, 2019).

Por ouro lado, alerta-se aos riscos do tipo de tratamento, no 

mínimo, desumano, infligido aos pacientes diagnosticados com 

transtornos mentais. De acordo com o Conselho Federal de Psi-

cologia (CFP), a Norma técnica n. 1/2019 “aponta um grande 

retrocesso nas conquistas estabelecidas com a Reforma Psiquiátrica 

(Lei nº 10.216 de 2001), marco na luta antimanicomial ao estabele-

cer a importância do respeito à dignidade humana das pessoas com 

transtornos mentais no Brasil” (CFP, 2019).

Parece, assim, haver um retrocesso a práticas terapêuticas ques-

tionáveis em termos de eficácia clínica e, absolutamente inaceitá-

veis, em termos éticos, o que nos inspira a retomar o debate acerca 

da medicalização da sociedade e de seu poder sobre a vida.

Neste artigo, objetiva-se refletir sobre a medicalização enquanto 

campo de poder, constituído como dispositivo para silenciamento 

silencioso de possíveis críticas aos discursos e práticas medicalizantes. 

Para tanto, realizou-se uma Pesquisa Bibliográfica, que, para (GIL, 

2010), é desenvolvida “a partir de material já elaborado, constituído 
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principalmente de livros e artigos científicos. (...) Parte dos estudos 

exploratórios podem ser definidos como pesquisas bibliográficas” 

(GIL, 2008, p. 51). Os artigos e livros utilizados foram selecionados 

em bases de dados nacionais e internacionais, utilizando, como des-

critores, os termos “medicalização”, “biopoder” e “psiquiatrização”.

Estruturalmente, este artigo inicia com a conceituação de 

medicalização; em seguida, apresenta-se a estruturação discursiva 

do campo da medicalização; posteriormente, discutem-se os níveis 

de análise do processo de medicalização, incluindo seus agentes; 

finalmente, tecem-se as considerações finais.

Espera-se que este artigo contribua para ampliar a crítica da 

medicalização nas diversas esferas da vida social.

A Medicalização Como Processo Do Poder 
Sobre A Vida

A medicalização seria, para Conrad (1992), a descrição de “um 

processo pelo qual problemas não-médicos transformam-se em de-

finições e tratamentos de problemas médicos, frequentemente em 

termos de doenças e distúrbios” (CONRAD, 1992, p. 209). Afirma 

que o termo trata da expansão da jurisdição médica ou dos limites 

da medicina (CONRAD; POTTER, 2000, p. 560) para além de 

seu tradicional campo de atuação.

O autor ainda declara que esse conceito entrou na literatura 

científica das ciências sociais durante a década de 1970, devido 

à necessidade de criticar a supermedicalização por que passava a 

sociedade. Efetivamente, observamos em Illich (1975, p. 7) uma 
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crítica das consequências geradas pela invasão da medicina na vida 

social, afirmando que “a medicalização perniciosa da saúde é ape-

nas um dos aspectos de um fenômeno generalizado: a paralisia da 

produção dos valores referentes a isso por parte do homem e re-

sultante do congestionamento de mercadorias produzidas por ele”.

Podemos entender que, dentre as diversas produções realizadas 

em nossa sociedade, a medicalização adquire um sobrepoder de 

disciplinarização dos corpos, de modo que estes possam se ajustar 

ainda docilmente às exigências de desempenho para a produção de 

mercadorias. Os questionários e questionamentos utilizados para 

diagnosticar uma criança como sendo portadora de Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), por exemplo, são 

bastante similares aos que se utilizam para classificar o nível de efi-

ciência de um trabalhador: a capacidade de concentrar-se, de ter-

minar uma tarefa quando a começa, de organizar-se para cumprir 

suas responsabilidades, etc. A produção do saber psiquiátrico parece 

ser também uma produção de poder adequada às determinações de 

desempenho e de controle de nossa sociedade.

Conrad e Potter (2000) mostram-nos, tentando encontrar uma 

espécie de genealogia da ação da medicina sobre a sociedade, que 

um dos primeiros autores a pensar a utilização da medicina como 

uma instituição de controle social foi o eminente sociólogo Talcott 

Parsons. Ele conseguiu isso ao perceber que essa área do conhe-

cimento se legitimava na medida em que transformava o termo 

(comportamento) desviante em doença.

Realmente, observamos que há ao menos três artigos de Par-

sons (1960) que tratam da questão da saúde. Em um deles, o autor 
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aborda o ciclo de vida e a função social para o envelhecimento 

saudável (PARSONS, 1960). Em outro estudo, Dupree e Parsons 

(1976) mostram a importância das teorias biológicas para as teorias 

sócio-culturais, apontando que os estudos darwinistas, principal-

mente A Origem das Espécies, contribuíram, ademais, para ressaltar o 

papel do ambiente para a adaptação e sobrevivência do organismo. 

Chegam a afirmar que

(...) semelhantes processos seletivos e de consolidação 
estão operando nos sistemas socioculturais no nível sim-
bólico humano e existem muitas similaridades formais 
entre esses dois conjuntos de processos, os quais devem 
ser resumidos sob o conceito de ‘institucionalização’. 
Existem muitas semelhanças entre os sucessos e fracas-
sos observados nos processos de institucionalização, que 
ocorrem no campo social, com aqueles observados na se-
leção natural, concebidos na teoria biológica (DUPREE; 
PARSONS, 1976, p. 16).

Finamente, em um terceiro artigo, Parsons (1963) chama a 

atenção para a organização da medicina ou do tratamento médico 

e sua influência nas mudanças sociais, uma vez que considera a 

saúde como algo de grande relevância para os valores norte-ameri-

canos. Para ele, “saúde é um alto valor enquanto condição essencial 

de contribuição para o processo societal por meio da valorização 

das conquistas pessoais” (PARSONS, 1963, p. 22), visão esta que, 

como veremos, aproxima-se do movimento higienista tal qual se 

desdobrou no Brasil.

A partir dos estudos de Parsons, observamos quatro aspectos 

fundamentais que apresentam implicações para nossa reflexão: 1) 
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a necessidade de analisar a questão médica do ponto de vista so-

ciológico; 2) a imbricação entre as teorias sociais e as biológicas, 

na qual estas servem, muitas vezes, de modelo àquelas; 3) a noção 

de institucionalização das práticas humanas que reconhecem e se-

lecionam comportamentos; e 4) a saúde enquanto um valor social.

A necessidade de conduzir a saúde da população como assunto 

de grande relevância societal e institucional reforça o papel que 

a medicina adquiriu no século XX, primeiramente, para garantir 

as conquistas pessoais (acúmulo de riqueza) por meio do próprio 

esforço físico e intelectual e, em seguida, para produzir práticas e 

crenças cotidianas, ao se legitimar como melhor saída para o pensar 

e o agir sobre a saúde/doença em uma sociedade. O Diagnosis Sta-

tistic Manual (DSM), criado pela Associação Psiquiátrica Americana 

(APA), seguiu essas prescrições ao se alinhar ao Estado norte-a-

mericano e promover a utilização de escalas simplificadas e não 

teóricas para o recenseamento das doenças mentais naquele país. 

Nesse caso, a institucionalização da psiquiatria foi total. Pode esse 

do Estado que hoje observamos na publicação da Norma técnica 

n. 1/2019 pelo governo brasileiro.

Criticando a visão de Parsons (1963), Conrad (1975) nos 

mostra que, ao definirem o comportamento como um problema 

médico, os profissionais da área da saúde sentem-se autorizados a 

tratar como problemas genéticos, ou como distúrbio cerebral, di-

versas práticas sociais como o alcoolismo, a drogadição ou violência 

social. Essa autoridade sobre a saúde da população, na forma de 

políticas públicas, implica vigilância e ação determinada sobre os 

comportamentos, uma vez que, conforme Parsons, a saúde se insere 
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num campo de valores e não apenas no campo supostamente neu-

tro da ciência. Eis um espaço aberto para que a medicina amplie 

seus limites para além dos laboratórios e consultórios.

Com uma definição mais completa, Conrad (1992, p. 211) 

mostra que “medicalização consiste em definir um problema em 

termos médicos, usando a linguagem médica para descrever um 

problema, adotando um quadro de análise médico para entender 

um problema, ou usando uma intervenção médica para ‘tratá-lo’”.

Conrad (1992) traz dois conceitos que nos ajudam a pensar 

a totalidade do poder sobre a vida, seja nos aspectos de doença, 

seja em sua prevenção, quais sejam: a medicalização e a saudeciza-

ção1. Enquanto o primeiro se constitui pela criação de definições 

médicas para problemas prévios não médicos, descontextualizando 

problemas sociais e propondo causas biomédicas e intervenções; o 

segundo se refere a comportamentos biomedicamente delimitados, 

pois se propõem estilos de vida e intervenções comportamentais. 

A medicalização transforma algo moral em problema médico; a 

saudecização, a saúde em uma questão moral (CONRAD, 1992, 

p. 216). Essa fixação na saúde parece aproximar-se da análise de 

Illich (1975, p. 13), quando aponta que o aumento da produção de 

saúde identifica-se com a desejada melhoria da qualidade de vida. 

Em ambos os casos, podemos dizer, há o tratamento das condições 

sociais na chave da ciência biomédica.

Outra definição de medicalização é aquela que pensa o tema 

na dimensão econômica. Barros (2002) mostra que esse conceito 

pode ser entendido como a crescente e elevada dependência, dos 

1 Healthicization originalmente.
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indivíduos e da sociedade, da oferta de serviços e bens de ordem 

médico-assistencial, bem como seu consumo cada vez mais inten-

sivo (BARROS, 2002, 1984). O autor nos dá um exemplo, que 

pode nos parecer absurdo, na forma como o parto é tratado. Por ser 

manejado como se fosse doença, requer a atenção permanente do 

médico, sendo que algo fisiológico passa a ser tratado como assunto 

médico, assunto que também foi analisado por Barker (1998) nos 

Estados Unidos. Em uma sociedade regida pela lógica do capital, 

abre-se a possibilidade de instaurar uma perniciosa relação “com-

plexo-médico-industrial”, o que leva à mercantilização da medici-

na (BARROS, 2002; ILLICH, 1975).

Essa noção, apontada por Barros (2002), é bastante significativa 

e guarda uma importante similaridade com a proposta de Conrad e 

Leiter (2004, p. 158), ao investigarem como a criação de mercados 

impacta a expansão da medicalização. Ao invés de fornecer maior 

poder decisório e de ação aos profissionais médicos, esse fenômeno 

faz com que o domínio saia de suas mãos para o mercado. Isso quer 

dizer que a mudança no mercado médico implica um incremento 

na medicalização da sociedade.

A definição dada pelos críticos da medicalização no Brasil é 

feita de modo mais militante. Para eles, as expressões medicalização 

e patologização designam processos que transformam, artificial-

mente, questões não médicas em problemas médicos. Problemas de 

diferentes ordens são apresentados como “doenças”, “transtornos”, 

“distúrbios” que escamoteiam as grandes questões políticas, sociais, 

culturais, afetivas que afligem a vida das pessoas. Questões coletivas 
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são tomadas como individuais; problemas sociais e políticos são 

tornados biológicos. (CARTA DO MERCOSUL, 2011).

A medicalização tem assim cumprido o papel de controlar 

e submeter pessoas, abafando questionamentos e desconfortos; 

cumpre, inclusive, o papel ainda mais cruel de ocultar violências 

físicas e psicológicas, transformando essas pessoas em “portadores 

de distúrbios de comportamento e de aprendizagem.” (CARTA 

DO MERCOSUL, 2011).

Angelucci e Souza (2010, p. 9) definem a medicalização tam-

bém como um processo que confere uma aparência de problema 

de saúde a questões de outra natureza, geralmente de natureza so-

cial. Ela não se restringe ao âmbito da medicina e aos tratamentos 

medicamentosos, mas diz respeito também a campos de outros 

profissionais da saúde, como psicólogos e fonoaudiólogos, por 

exemplo. O termo patologização tem também sido utilizado com 

significado semelhante.

Foucault (1988, p. 66) aponta para uma definição bastante inte-

ressante ao mostrar que a medicalização pode ser entendida como o 

processo de recodificação dos discursos sociais na forma de operações 

terapêuticas, nas quais ocorrem o diagnóstico e a cura. Aqui, o autor 

trata especificamente dos efeitos da confissão sexual, mas para nós 

não deixa de ter a sua aplicação no estudo ora proposto, uma vez que 

a clínica pede que seus pacientes “confessem” que são portadores de 

algum mal social, de algum comportamento inadequado que esteja 

atrapalhando seu desempenho e suas atividades cotidianas.

Para Ignácio e Nardi (2007), a medicalização seria a utilização 

de instrumentos de controle do Estado pautados nos conhecimen-
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tos científicos, para o controle não apenas do indivíduo, como 

também de uma coletividade por meio, por exemplo, da assistên-

cia e dependência da população local frente aos equipamentos de 

saúde públicos. Como as questões da saúde pública no Brasil têm 

assumido a forma neoliberal de gestão privada dos equipamentos 

públicos, denominada Organizações Sociais da Saúde, parece ha-

ver aqui um caminho asfaltado e bem iluminado para o trânsito 

dos interesses particulares sobre a saúde pública, privilegiando as 

indústrias farmacêuticas e os hospitais privados, em detrimento 

da universalização da saúde e do debate público acerca das ações 

governamentais sobre, inclusive, no que se refere à Norma técnica 

n. 1/2019, promulgada pelo governo brasileiro.

Vale questionar de que maneira a medicina se legitima para 

transformar um comportamento social em um problema médico. 

Ou seja, como se dá a produção de crenças significativas e a difusão 

dessas crenças. Especificamente, a preocupação é com as ideias, com 

os processos que as difundem, com a maneira como elas se tornam 

influentes e de que forma estimar tal influência (COHEN, 1983).

Estruturação Discursiva do Campo da 
Medicalização

O processo de medicalização envolve quatro aspectos que se 

inter-relacionam: a construção de um discurso científico do corpo; 

a incorporação desse discurso num grupo social muito bem defini-

do; a extensão do discurso para incluir previamente fenômenos não 

relacionados; e uma aceitação não racional do sistema por parte 
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de pessoas que estejam fora do grupo que controla esse mesmo 

sistema. Essas condições sugerem um potencial envolvimento de 

grupos sectários ou contra-hegemônicos (BULL, 1990, p. 258), 

conforme discutido anteriormente.

Contando com esse campo discursivo, Conrad (1975, p. 18-19) 

aponta as condições necessárias para a produção e difusão das ideias 

sugeridas por Cohen (1983), que configuram a medicalização do 

comportamento desviante:

1) Problema a ser controlado por experts: a profissão mé-

dica tem o monopólio da definição e conceituação do problema. 

Isso aparece nesta pesquisa no momento em que o DSM estipula 

orientações de diagnóstico dos sintomas mentais, o qual deve ser 

feito por médicos especializados, conforme diretriz outrora pro-

posta por Bradley (1937), em suas pesquisas com administração de 

benzedrina a crianças de seu orfanato.

2) Controle social do médico: como o problema foi defini-

do em termos médicos, cabe aos médicos o tratamento do indivíduo 

com seus conhecimentos e técnicas. O controle social ocorre de 

maneira menos aparente e não menos insidiosa. No caso de crianças 

diagnosticadas com TDAH, por exemplo, a queixa da família nos 

consultórios médicos, em coro com a queixa da escola, aponta para 

uma disposição criada nos sujeitos envolvidos nos transtornos para a 

busca de tratamento do comportamento anormal da criança. Assim, 

o transtorno não apenas é referido em termos médicos, como tam-

bém o profissional da medicina arroga para si os saberes e poderes 

sobre a doença, servindo como referência para a população.
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3) A individualização de problemas sociais: ao invés de 

procurar a causa do problema na sociedade em que se vive, olha-

-se para o organismo, logo, para o ser individualmente. O TDAH, 

diagnosticado e tratado ao nível individual e orgânico, encobre as 

relações sociais que o produzem como doença. A construção da 

verdade da doença pelo discurso médico inviabiliza a crítica do 

discurso da doença. Além disso, o fracasso escolar, os problemas 

de relacionamento e os conflitos com a família responsabilizam a 

criança, que se torna ainda mais culpada se não iniciar o tratamento. 

Na vida adulta, repetirá os fracassos em outros âmbitos. Para evitar 

tudo isso, o indivíduo deve aceitar sua condição anormal e en-

tender que seu desempenho dependerá de sua sujeição. Contudo, 

essa aceitação retira a responsabilidade do sujeito de questionar os 

determinantes socioculturais que o acusam de ser portador de um 

transtorno mental. Sem culpa, posto que se trata de um problema 

de erro genético ou de desconexões de seus neurotransmissores, seu 

corpo é oferecido ao exame e à cura que o aliviam e normalizam.

4) A despolitização do comportamento desviante: 

esse é o resultado do processo de medicalização, juntamente com 

o de individualização. A imagem disso é quando o indivíduo é 

considerado desviante e, portanto, passa a não ter o seu discurso 

ouvido. De modo mais amplo, podemos entender que a condi-

ção de anormal exclui o indivíduo do debate público, uma vez 

que sua fala não corresponde ao discurso apropriado. Além disso, 

a sujeição já é uma forma política de controlar o comportamento, 

pois, ao se diagnosticar o indivíduo com alguma doença mental, 

assegura-se-lhe a condição de anormal e, ao tratá-lo com um psi-
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cotrópicos, controla-se seu comportamento, impossibilitando que 

ele/a surja como agente para estipular uma normatividade. Isso 

implica o controle político sobre o comportamento, normalizado 

aos moldes da sociedade de controle proposta por Deleuze (2013, 

p. 228), para quem “o controle é de curto prazo e de rotação rá-

pida, mas também contínuo e ilimitado”, em que os indivíduos 

são ainda mais divididos, tornando-se amostras, dados e números, 

interessando apenas que seu desempenho atenda as necessidades 

das forças produtivas.

O primeiro caso pode ser analisado pelo que Chauí (1978) 

nomeia como discurso competente, aquele que, ao ser proferido, 

é ouvido e aceito como verdadeiro ou autorizado, uma vez que 

perdeu laços com o lugar e o tempo de sua origem. Apresenta-

-se como um discurso instituído e que, portanto, não possibilita a 

qualquer um que diga a outro o que quer que seja em quaisquer 

lugares e circunstâncias. Confunde-se assim com a linguagem 

institucionalmente permitida, ou seja, com o discurso no qual os 

interlocutores já foram previamente reconhecidos e os lugares e 

contextos já foram predeterminados, para que se tenha o direito 

e a permissão de falar e ouvir, enfim, “no qual o conteúdo e a 

forma já foram autorizados segundo os cânones da esfera de sua 

própria competência” (CHAUÍ, 1978), mesmo na ciência institu-

cionalizada, que apresenta o papel de dissimular a real existência da 

dominação sob o manto da cientificidade.

O controle social do médico fora bastante criticado por Illich 

(1975, p. 9) ao mostrar que o monopólio médico aliena os meios 

de tratamento, bem como o monopólio profissional impede o 
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compartilhamento do conhecimento científico. Ainda, afirma que 

os impactos das ações médicas podem ser nocivos à sociedade, por 

criarem novas epidemias por conta dessa ação. A isso, o autor dá o 

nome de “iatrogênese” (ILLICH, 1975, p. 32)

Quanto à individualização dos problemas sociais, Illich (1975, 

p. 128) declara que a cultura deveria estimular a capacidade de o 

indivíduo conviver com a presença ou ameaça da dor, mas que esta é 

transformada em problema de economia política, visto que o indiví-

duo aparece como consumidor de anestesias e lança-se a tratamentos 

que o tornam insensível, inconsciente e apático às vicissitudes sociais. 

Pode-se dizer que o que é próprio das produções sociais é o retorno 

ao indivíduo para responder às suas impossibilidades de adaptação.

O portador do comportamento desviante pode ser visto, poli-

ticamente, como o desigual e, portanto, destituído de fala (RAN-

CIÈRE, 1996, p. 37). Essa impossibilidade faz com que não seja 

reconhecido como um ser social capaz de participar da vida políti-

ca. Assim, existe política quando os seres que não contam passam a 

ser contados e colocam em cena a contradição, momento em que 

operam a agregação e o consentimento de coletividade. Quanto à 

distribuição de lugares e funções, assim como os sistemas de legiti-

mação dessa distribuição, o autor chama de polícia, em oposição à 

política. A polícia opera a ordem dos corpos ao definir “as divisões 

entre os modos do fazer os modos de ser e os modos do dizer, que 

faz com que tais corpos sejam designados por seu nome para tal 

lugar e tal tarefa” (RANCIÈRE, 1996, p. 41-42).

Nessa mesma perspectiva, Conrad (1992) afirma que a medi-

calização neutraliza qualquer sentido político do comportamen-
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to, da mesma maneira que afirma Roudinesco (2000), ao apontar 

a abolição da ideia de conflito em nome da globalização e do 

sucesso econômico.

Níveis de Análise do Processo de 
Medicalização

As condições acima se inserem em três níveis de análise, pro-

postos por Conrad (1993) para a compreensão da medicalização. 

Tais níveis serão utilizados para construir o campo de análise deste 

trabalho: conceitual, institucional e interacional.

O primeiro nível seria o vocabulário médico que serve como 

modelo para ordenar ou definir um problema. É interessante per-

ceber nessa etapa que o papel da doença se refere a uma criação 

médica e, como tal, pode ser aplicada em diversos departamentos 

para os padrões de comportamento socialmente aceitos.

Da mesma maneira que nos apontou Chauí (1978), Bull 

(1990) retoma e aprofunda a noção do discurso competente, ao 

mostrar que a equação do desvio, baseada na dicotomia doença-

-saúde, amplia o escopo do discurso médico e o coloca no campo 

da dominação ideológica. Os benefícios sociais de consentir com a 

definição médica da realidade são tais que acabam comandando sua 

aceitação, mesmo quando os resultados parecem interferir negati-

vamente, tanto na parte econômica, quanto física dos interesses in-

dividuais. O estágio final da medicalização seria, até mesmo como 

sugere Illich (1975) com o conceito de iatrogênese, uma domi-

nação contraprodutiva de profissionais e indústrias supostamente 
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promotores de saúde, os quais são legitimados institucionalmente 

pela medicina, que provê os melhores meios disponíveis de orga-

nização social. Pela impossibilidade de refutação de seus discursos, 

a fé na medicina é requerida mesmo quando falha na obtenção 

de suas metas como, por exemplo, aumentar a expectativa de vida 

(BULL, 1990, p. 249).

Essa crença é produzida pelas vontades, intenções e aspirações 

dos agentes sociais, as quais são reproduzidas no jogo de suas rela-

ções sociais, dependendo da posição que estes ocupam no campo 

de disputa, como nos mostrou Bourdieu (2003) ao sistematizar a 

formação dos campos de ação.

O segundo nível expressa-se na organização daqueles que 

podem falar sobre o problema e tratá-lo a partir das convenções 

instituídas e legitimadas pelos médicos. Por exemplo, quando um 

professor percebe em seu aluno um comportamento que julga ser 

déficit de atenção ou hiperativo e solicita o encaminhamento do 

aluno ao psiquiatra ou neurologista.

O terceiro nível se constitui pela interação médico-paciente, 

quando o médico define um problema de seu paciente como sen-

do um problema médico, ou quando trata de um problema social 

por meio de formas médicas. Para Foucault (1980, p.8), é função da 

medicina neutralizar a relação entre médicos e doentes, manter o 

máximo de distância para que a doença configure-se idealmente e 

tome forma concreta, livre e totalizada no vazio de um espaço sem 

corpo. Isso é possibilitado pelo pensamento classificatório.

Atualmente, contudo, os diagnósticos de e os medicamentos 

para os considerados transtornos mentais são realizados a pedido 
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dos pacientes (CONRAD; POTTER, 2000). Atrelada a isso tudo, 

a produção de conhecimentos e saberes sobre doenças, distúrbios 

e transtornos, alinhada ao papel do Estado nos processos higie-

nistas e de saúde pública forneceu aos profissionais da medicina 

maior prestígio e autoridade cultural, podendo, consequentemente, 

trazer para o seu domínio assuntos não necessariamente médicos. 

A outra ponta seria a demanda por soluções médicas, encampada 

pelos consumidores dos serviços de saúde e de seus medicamentos 

(CONRAD; LEITER, 2004, p. 159).

Existe até mesmo a possibilidade de identificação de uma doen-

ça mental a partir de intervenções judiciárias sobre o DSM, como 

foi o caso do distúrbio de estresse pós-traumático, como relata Scott 

(1990), ao mostrar como a luta pelo reconhecimento do distúrbio 

no DSM foi considerada, por seus solicitantes, “orgulhosamente po-

lítica” e mostrou uma ampla gama de negociação, coalizão, estratégia, 

formação de solidariedade e o esforço por parte de profissionais e 

cidadãos para concretizar uma definição do termo.

É interessante perceber ainda que, quanto mais se desenvolvem 

as técnicas de conhecimento da vida (pesquisas neurológicas, 

bioquímicas e do genoma, por exemplo), maiores as chances também 

de se incrementar o campo da medicalização. Pode-se alertar 

para o fato de que o Projeto Genoma Humano e o aumento dos 

serviços de genética são algumas fontes potenciais para incrementar 

a medicalização (CONRAD; LEITER, 2004, p. 159), ou mesmo 

a utilização de antigos medicamentos para tratar doenças recém-

diagnosticadas, como a Ritalina para o Transtorno do Déficit de 
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Atenção e Hiperatividade (TDAH), o que mostra a extensão de um 

campo considerado, aparentemente, sem limites (ILLICH, 1975).

A falta de limite da medicalização, tal como aventada por Illich 

(1975), não se estende pelo desenvolvimento do conhecimento 

biomédico ou com intervenções singulares. Além disso, a etiologia 

e o tratamento da doença são componentes centrais para deslocar 

uma questão social para o campo médico, sendo que tais alegações 

devem contar com o apoio para a promoção da diagnose, venha 

esse apoio de médicos, pacientes, advogados ou da indústria farma-

cêutica (CONRAD; LEITER, 2004, p. 159).

• Agentes do campo da medicalização

Conrad e Leiter (2004, p. 160) apontam o importante papel 

das corporações de cuidados de saúde, o que para nós, no Brasil, 

representa os planos de saúde, que acabam interferindo no balan-

ço de poder entre os profissionais da saúde e as instituições sociais 

relacionadas. Assim, os autores identificam os agentes atuantes no 

campo da saúde:

1. Compradores: são corporações que pagam por emprega-

dos do seguro de saúde;

2. Fornecedores: médicos, hospitais e clínicas;

3. Pagadores: companhias de seguro e governos;

4. Consumidores: pacientes e grupos de advocacia.

O mercado médico se desenvolve com maior força a partir 

do momento em que a indústria farmacêutica direciona suas pro-

pagandas para o consumidor final, que passa a demandar os me-

dicamentos de que acredita necessitar, envolvendo os médicos na 
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prescrição de drogas que podem ou não ter o efeito esperado. Para 

Rose (2001, p. 22), as ideias contemporâneas de saúde envolvem 

não apenas governos, como também as indústrias farmacêuticas, os 

profissionais empenhados em informar os médicos, as companhias 

de seguro, as associações médicas, as organizações não governamen-

tais e filantrópicas e os pacientes em busca de tratamento adequado.

O surgimento e o desdobramento da medicalização parecem 

seguir a lógica da produção de bens materiais e simbólicos, em um 

determinado campo de disputa, por determinação dos princípios 

definidores da divisão desse mesmo campo (BOURDIEU, 2003).

É interessante notar que Conrad (1992) mostra como o con-

trole médico assume o lugar de outras formas de controle. Da mes-

ma maneira, Bull (1990) aponta que, no processo de secularização, 

os saberes e a legitimidade da explicação dos fenômenos naturais 

e sociais saem da visão de mundo religiosa e se espalham para ou-

tras esferas de ação da vida social (BULL, 1990). A consequência 

histórica desse processo foi o engendramento da medicalização, 

o qual se estruturou apoiado em três fundamentos: profissionais 

médicos, tecnologia médica e criação de conceitos. Não é simples, 

mas seria dizer que os conceitos sobre a etiologia das doenças e as 

possibilidades de tratamentos devem ser aceitos socialmente e são 

formulados por profissionais autorizados a lançar mão de certas 

tecnologias de cura (medicamentos, equipamentos para diagnósti-

co, etc.) (CONRAD, 1992, p. 216).

Essa estrutura permite exercer quatro tipos de controle social: 

a ideologia médica, a colaboração, a tecnologia e, finalmente, a vi-

gilância. O primeiro refere-se ao modelo médico legitimado pela 
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prerrogativa dos benefícios sociais que possam advir. O segundo 

é obtido na relação com aqueles que circundam o profissional 

médico, no caso, os fornecedores de informações, os responsáveis 

por resguardar os profissionais, os agentes institucionais e os téc-

nicos em geral. O terceiro tipo se realiza pela utilização de meios 

médicos, tais como drogas, cirurgias, manipulação genética, certos 

tipos de mapeamento cerebral, por exemplo. O quarto tipo ocorre 

quando determinadas condições ou comportamentos só podem 

ser tratados pelos médicos. Temos, neste último caso, o exemplo do 

parto, que se torna um assunto médico desde a concepção do feto 

até seu nascimento (CONRAD, 1992, p. 216).

Esse poder médico necessitou de um caminho longo para 

se constituir. Seu entrelaçamento com o Estado forneceu, como 

ocorreu com o advento do DSM, uma possibilidade de ampliação 

quantitativa desse poder. Qualitativamente, tal poder auxiliou na 

constituição do biopoder, possibilitado, pela ação da medicina, não 

apenas sobre o corpo individual, como também sobre a população.

Considerações finais

Provocados pela Norma técnica n. 11/2019 (BRASIL, 2019), 

que reacende a possibilidade de tratamentos em hospitais psiquiátri-

cos com a utilização da Eletroconvulsoterapia (ECT), com anuência e 

patrocínio do Estado brasileiro, realizamos uma pesquisa bibliográfica 

para entender a constituição do campo da medicalização enquanto 

campo de poder, constituído como dispositivo para silenciamento 

silencioso de possíveis críticas aos discursos e práticas medicalizantes.
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Os discursos (ou práticas) medicalizantes apoiam-se na auto-

ridade médico-científica para exercício do poder sobre os corpos 

individuais e da população, tendo em vista as tecnologias utilizadas, 

os agentes envolvidos, os instrumentos de diagnóstico e trata-

mentos disponíveis, a produção da crença em torno das doenças 

psiquiátricas e o assentimento quase que instantâneo da sociedade.

Conceitualmente, a transformação de comportamentos indese-

jados socialmente em transtornos mentais assenta-se na autoridade 

conferida, na sociedade moderna, às ciências, no geral, e às ciências 

naturais, particularmente. Institucionalmente, estabelecem-se dis-

positivos de poder para concretizar as ideologias produzidas nesse 

mesmo campo. Finalmente, a difusão das informações produz a 

ideia de verdade acerca desses transtornos, implicando a vigilân-

cia de todos contra todos e não apenas entre especialistas e leigos 

(FOUCAULT, 1997).

Enquanto processo, a medicalização envolve quatro aspectos que 

se inter-relacionam: a construção de um discurso científico do cor-

po, marcado pela perspectiva positivista de ciência; a incorporação 

desse discurso num grupo social muito bem definido, podendo ser 

identificados por faixa etária, etnia, gênero etc.; a extensão do discur-

so para incluir previamente fenômenos não relacionados na tentativa 

de explicações ad hoc; e uma aceitação não racional do sistema por 

parte de pessoas que estejam fora do grupo que controla esse mesmo 

sistema, como pode ser o caso da mídia, escolas, empresas etc.

Finalmente, a medicalização considera o indivíduo enquanto 

ser, eminentemente, biológico, desconsiderando, portanto, todos os 

demais aspectos de sua vida em sociedade que influenciam seu 
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comportamento, na tentativa de estabelecer, por meio de inúmeros 

dispositivos, formas de controle e normalização (CANGUILHEM, 

2010; SAFALE, 2011).

Sugere-se que estudos futuros mostrem de que modo a me-

dicalização aparece em diferentes discursos que incidem sobre os 

corpos, de modo a desvelar seus processos e suas intenções de con-

trole e silenciamento do sujeito e da sociedade.
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Resumo

A proposta deste trabalho tem como objetivo, verificar o perfil 

da população do município da cidade de Goiás em relação aos 

portadores de necessidades especiais, especificamente, os deficien-

tes físicos com relação a questão da mobilidade e acessibilidade. 

Para esta análise, procurou levantar o perfil socioeconômico das 

famílias com pessoas que apresentam alguma deficiência física e 

identificar as ações desenvolvidas na inclusão social dos deficientes 

físicos em relação a mobilidade e acessibilidade na cidade de Goiás 

que foi declarada pela UNESCO como Patrimônio Histórico da 

Humanidade. Nos últimos anos, com a globalização, com os avan-
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ços tecnológicos e aumento expressivo da população nos centros 

urbanos, observou-se nos municípios do interior dos estados maior 

migração e novas oportunidades de emprego e renda que passaram 

a ser oferecidos. Com essa nova configuração, surgem problemas 

sociais e, consequentemente, uma das questões que se apresen-

tam nitidamente é da mobilidade e acessibilidade dos moradores 

e turistas que utilizam de serviços nas comunidades. As pessoas 

com alguma deficiência física e/ou mobilidade reduzida, seja per-

manente ou temporária, encontram dificuldades de acessibilidade, 

principalmente nas cidades turísticas históricas que ainda não se 

adaptaram a esse público, como é o caso da cidade de Goiás-GO. 

Para realização desta pesquisa, utilizou-se da abordagem hipotéti-

co-dedutiva para o estudo do tema proposto. Os procedimentos 

foram estatísticos, históricos e comparativos. A técnica de pesquisa 

direta, baseou-se em uma pesquisa documental, com abordagem 

descritiva, através da aplicação de um questionário, com perguntas 

fechadas. Já a forma indireta, a pesquisa foi bibliográfica de natureza 

qualitativa. Os resultados obtidos a partir desse estudo apresentam 

a necessidade de elaboração e implementação de políticas públicas 

que venham atender as demandas de mobilidade e acessibilidade 

urbana e que ao mesmo tempo preserve a cultura e memória desses 

ambientes que retratam a história e identidade de um povo. Diante 

dos resultados obtidos espera-se o desenvolvimento pelo poder 

público de ações assertivas que garantam o acesso das pessoas aos 

mais diversos e distintos espaços da cidade.

Palavras-chave: Acessibilidade, Mobilidade, Inclusão Social.



474

Mobility And Urban Accessibility: Social Inclusion 
In The City Of Goiás-Go

Abstract

The purpose of this study is to verify the profile of the popu-

lation of the city of Goiás in relation to the special needs people, 

specifically the physically disabled with respect to the issue of 

mobility and accessibility. For this analysis, it sought to raise the 

socioeconomic profile of families with people with physical disa-

bilities and to identify the actions developed in the social inclusion 

of disabled people in relation to mobility and accessibility in the 

city of Goiás that was declared by UNESCO as a World Heri-

tage Site. In recent years, with globalization, with technological 

advances and a significant increase of population in urban centers, 

the municipalities of the interior of the states have seen greater 

migration and new employment and income opportunities that 

have been offered. With this new configuration, social problems 

arise and, consequently, one of the issues that are clearly presented 

is the mobility and accessibility of the residents and tourists who 

use services in the communities. People with physical disabilities 

and / or reduced mobility, whether permanent or temporary, find 

accessibility difficulties, especially in historic tourist cities that have 

not yet adapted to this public, such as the city of Goiás-GO. In 

order to carry out this research, we used the hypothetical-deduc-

tive approach to study the proposed theme. The procedures were 

statistical, historical and comparative. The direct research technique 

was based on a documentary research, with a descriptive approach, 
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through the application of a questionnaire, with closed questions. 

The indirect form, the research was bibliographic of a qualitative 

nature. The results obtained from this study present the need for 

the elaboration and implementation of public policies that will 

meet the demands of urban mobility and accessibility and at the 

same time preserve the culture and memory of these environments 

that portray the history and identity of a people. Given the results 

obtained, it is expected that the public power will develop assertive 

actions that guarantee the access of people to the most diverse and 

distinct spaces of the city.

Key-Words: Accessibility, Mobility, Social inclusion.

Introdução

O presente artigo pretende abordar a questão da inclusão so-

cial, em especial à mobilidade e acessibilidade urbana da cidade de 

Goiás-GO. Para este estudo levantou-se o objetivo geral de veri-

ficar o perfil da população da cidade de Goiás-GO, em relação as 

pessoas com necessidades especiais, especificamente os deficientes 

físicos ou com mobilidade reduzida e a acessibilidade prejudicada. 

E também fazer um levantamento do perfil socioeconômico das 

famílias e identificar as ações desenvolvidas pelo poder público.

No transcorrer desta pesquisa, foi conduzido de forma a en-

tender a importância das políticas públicas para a inclusão social e 

a importância dessas políticas para identificar e assistir a população. 

Neste estudo, procurou discorrer sobre a questão da inclusão social, 

relatando os autores e a importância da participação da população 

na identificação dos problemas que mais os afligem.
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A preocupação deste estudo é identificar o que tem sido feito 

para minimizar essa problemática e melhor assistir a população com 

necessidades especiais, principalmente com deficiência física e/ou 

mobilidade reduzida. Nesta linha, a deficiência física, amparada pelo 

Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004, mostra que a deficiên-

cia física é o comprometimento da mobilidade, coordenação motora 

geral e da fala, ocasionadas por lesões neurológicas, neuromusculares, 

ortopédicas ou más formações congênitas ou adquiras.

Para realização desta pesquisa, utilizou-se da abordagem hipo-

tético-dedutiva para o estudo do tema proposto. Os procedimentos 

foram estatísticos, históricos e comparativos. A técnica de pesquisa 

direta, baseou-se em uma pesquisa documental, com abordagem 

descritiva, através da aplicação de um questionário, com perguntas 

fechadas. Já a forma indireta, a pesquisa foi bibliográfica de natureza 

qualitativa. Para a condução deste trabalho foi feita uma parceria com 

a Secretaria de Saúde do município de Goiás-GO, para a realização 

de pesquisa de campo, verificando o perfil socioeconômico da po-

pulação, das pessoas com deficiência física e/ou mobilidade reduzida. 

Assim, foram entrevistadas oitenta e sete famílias do município.

Esse estudo pretendeu mobilizar a comunidade e os respon-

sáveis políticos para a necessidade de buscar meios para minimizar 

as dificuldades em relação a mobilidade e a acessibilidade que se 

encontra no município, bem como, a condição de oferecer para a 

comunidade e para os turistas, estruturas como rampas e corrimões 

para poder locomover de forma segura e tranquila independente-

mente se tem alguma necessidade especial.
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1. Município da Cidade de Goiás: patrimônio 
histórico e cultura da humanidade:

Segundo o IBGE, o município de Goiás-GO possui uma 

população de de 24.727 habitantes no último censo, com densi-

dade demográfica de 8 habitantes por Km². Tem como vizinho o 

município de Guaraíta, Mossâmedes e Itaberaí, situando a 38 km 

a Norte-Oeste de Itaberaí, sendo a maior cidade nos arredores. O 

município está situado a 552 metros de altitude de Goiás com as 

seguintes coordenadas geográficas: latitude: 15º 55’ 21” Sul, longi-

tude: 50º 08’ 16” Oeste.

Para o Instituto Mauro Borges (2015), em parceria com a 

Goiás Turismo e a área de Cultura do Governo, vem realizando 

estudo sobre a Região do Ouro de Goiás. Segundo este estudo, 

a região do ouro compreende as áreas que estão ligadas com a 

vocação econômica atual, especialmente a agropecuária e o tu-

rismo, se tornado um rico patrimônio cultural e arquitetônico, o 

qual merece especial atenção dos poderes públicos. Os municípios 

ligados à Região do Ouro são: Corumbá de Goiás, Pirenópolis, 

Jaraguá, Goiás e Cocalzinho de Goiás.

Segundo o Instituto Mauro Borges (IMB – 2015), “Goiás Ve-

lho”, como o município ainda costuma ser chamado por moradores 

e visitantes, tornou-se Patrimônio Histórico e Cultural da Huma-

nidade, título que lhe foi conferido pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). A cidade foi 

por mais de 200 anos a capital do Estado, com a transferência para 

Goiânia na década de 1930. Fundada pelos Bandeirantes que tinha 

como objetivo encontrar ouro e a captura dos índios.
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A cidade de Goiás cresceu às margens do Rio Vermelho, que 

corta o município. Uma das atividades econômicas mais desenvol-

vida é o turismo e junto com o turismo são oferecidas as opções de 

hospedagens em hotéis e pousadas. No comércio, destaca-se as co-

midas típicas regionais como o empadão goiano, pamonha ou o bolo 

de arroz. No Mercado Central, pode-se encontrar comidas típicas e 

os artesanatos nas pequenas lojas. Outro ponto de destaque é a Praça 

do Coreto com variedades em picolés e sorvetes, que são produzidos 

em grande parte com frutas do cerrado goiano. Na cidade acontece 

o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), com 

atração de turistas e cineastas de todo o mundo. Outro ponto de 

destaque é o Museu Casa de Cora Coralina, também chamada de 

Casa Velha da Ponte, sendo um dos cartões-postais da cidade. Uma 

das festas religiosas marcantes que ocorre todos os anos é a Procissão 

do Fogaréu, ocorrendo na quarta-feira Santa, a meia-noite as luzes 

do centro histórico se apagam, dando início uma das maiores mani-

festações religiosas e culturais de todo o país, onde retrata a prisão de 

Cristo pelos homens de Pilatos.

2. Inclusão Social:

Para Dellani e Moraes (2012), a inclusão social é uma iniciativa 

pública que faz parte dos Estados democráticos e que prezam pela 

igualdade de direito entre os seus cidadãos. Ela se faz necessária 

no momento em que um ou mais grupos da sociedade passam a 

ser marginalizados, destituídos de direitos básicos e inferiorizados 

social e economicamente, por estarem limitados em relação a sua 

capacidade física ou mental. A inclusão pode ser considerada uma 
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inovação no sentido do tratamento dado pela educação, conside-

rando que nem todas as pessoas têm a mesma oportunidade por 

não terem os mesmos direitos. Assim, a Constituição Federal do 

Brasil, no seu artigo 5º, relata que todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A inclusão é 

utilizada para suprir necessidades de indivíduos que não são autos-

suficientes no que diz respeito às suas condições mínimas de vida.

Já para Sassaki (2010), a definição de inclusão social exige 

mudanças estruturais nos ambientes nos quais esses cidadãos mar-

ginalizados se encontram, e também está relacionada ao princípio 

do altruísmo, de se fazer o bem ao próximo. Já Sassake argumenta 

que “é um processo que contribui para um novo tipo de socieda-

de através de transformações físicas (...) e na mentalidade de todas 

as pessoas”. (SASSAKI, 2010, p.40).

Segundo Aranha (2002), também está relacionada à uma série 

de ações positivas que compreendem dar espaço para aqueles que 

não tem participado da vida social de forma igual e justa, por 

serem impedidos devido a certas características desfavoráveis em 

relação a saúde, através de propostas legais que visam amparar e 

auxiliar o reajustamento social.

Pessoas que se encontram nas situações descritas acima são afe-

tadas das mais diversas maneiras, na obtenção de um emprego, na 

acessibilidade aos ambientes desejados, na mobilidade dos lugares 

públicos, na educação escolar, no acesso aos serviços oferecidos 

pelo governo, serviços de locomoção, saúde, entre outros (TEI-
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XEIRA, p.2). Benedito e Menezes (2013, p.68) relatam que, “[...] 

inclusão social vem abranger qualquer ação que busque incluir 

aquele que foi marginalizado ou possui dificuldades de participar 

normalmente das questões sociais da vida cotidiana.

Para solucionar esses problemas sociais que são de responsabi-

lidade do governo, são criadas políticas públicas de inclusão social, 

como o programa Jovem Aprendiz que garante empregabilidade 

para jovens e adolescentes com idade entre 14 a 24 anos incom-

pletos que estejam cursando o ensino fundamental ou o ensino 

médio, que precisam complementar a renda da família baseado na 

Lei 10.097/2000 e a Lei 8.213/1991 que garante empregabilidade 

para deficientes físicos, dentre outras formas de garantir a inclusão 

social (BENEDITO, MENEZES, 2013, p. 59).

Na Constituição Federal de 1988, encontra-se no artigo 193 a 

garantia legítima que todo cidadão tem ao trabalho, o que garante 

o bem-estar, a ordem e a justiça social. Levando em considera-

ção esses princípios, no país é utilizado recursos na tentativa de 

atenuar as exclusões e desigualdades sociais, como a Seguridade 

Social, disposta no artigo 194 e a Assistência Social, encontrada 

no artigo 203 (SPOSATI, 2008, p. 78).

3. Necessidades Especiais:

Com a intenção de melhorias e possíveis reformas no muni-

cípio de Goiás para enfim atender melhor as pessoas com necessi-

dades especiais, foram realizadas pesquisas para se identificar como 
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podem serem feitas melhorias e quais locais da cidade devem ser 

feito com mais urgência, com a autorização e apoio do IPHAN1.

Segundo Werneck (1999), argumenta que a inclusão social 

atualmente vem ganhando força, especialmente a partir da década 

de 1980 para que pessoas com necessidades especiais sejam inclusas 

na sociedade, tendo o direito de se locomover sem tanta dificuldade, 

como por exemplo, um cadeirante ter a possibilidade de andar pelas 

ruas sem a ajuda ou apoio de outras pessoas, isso seria bem interes-

sante, mas quando trazemos isso para realidade de nossa cidade não é 

bem assim que funciona, hoje para um cadeirante se locomover no 

centro da cidade, onde as calçadas são bem íngremes e de difícil aces-

so, isso seria quase que impossível um deficiente físico se locomover.

Para Oliveira (1990), as PNE (Pessoas com Necessidades Espe-

ciais) têm uma necessidade, então de algum modo ela é considerada 

especial, podemos estabelecer isto através de uma comparação des-

se especial como o não especial. Normalmente se pensa em PNE 

como um paciente com uma doença grave ou com um “gap men-

tal”, mas essa visão é extremamente reducionista. Deve-se pensar a 

PNE como um paciente que por alguma razão está, no momento 

do atendimento necessitando de uma atenção especial, e para essa 

atenção deve-se estar sempre atento. Então dito isso deve-se ter uma 

preocupação maior para que essas pessoas tenham qualidade de vida 

e mais facilidade de locomoção e até mesmo de inclusão social.

1 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Site consultado: http://portal.iphan.gov.
br/go. Acessado em 28 de junho de 2019 às 15h 57min.

http://portal.iphan.gov.br/go
http://portal.iphan.gov.br/go
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Segundo a OMS2 (Organização Mundial da Saúde), 10% das 

pessoas dos países do Terceiro Mundo, em tempos de paz, pos-

suem algum tipo de deficiência. No Brasil, o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística estimou, para o ano de 2000, a existên-

cia de 24,5 milhões de brasileiros nessa condição (SACI, 2003). A 

partir desses dados podemos ver que a porcentagem nacional está 

acima da média contando que a população brasileira seja de 209,3 

milhões de habitantes.

4. Deficiência Física:

De acordo com o Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 

2004, deficiência física é:

Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as defor-
midades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções.

Ou seja, deficiência física é o comprometimento da mobili-

dade, coordenação motora geral e da fala, ocasionadas por lesões 

neurológicas, neuromusculares, ortopédicas ou más formações 

congênitas ou adquiridas.

2 Organização Mundial da Saúde. Site consultado: https://www.afro.who.int/sites/default/
files/2017-06/9788564047020_por.pdf. Acessado em 28 de junho de 2019 às 18h 19min.

https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/9788564047020_por.pdf
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/9788564047020_por.pdf
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De acordo com os dados do INEP (2004), o número percen-

tual de deficientes físicos matriculados em escolas públicas e priva-

das, no País, é de 5,5%, cerca de 31.434, mas esse número poderia 

ser maior, tendo em vista que o Censo 2010 divulgado pelo IBGE 

aponta que 45,6 milhões de pessoas declararam ter ao menos um 

tipo de deficiência, o que corresponde a 23,9% da população bra-

sileira. Todos esses dados comprovam que estruturalmente o Brasil 

não está preparado para dar o apoio necessário que essas pessoas 

merecem por direito, como relata Carmo (1994).

A lei de nº 13.146 de 2015 estabelece normas gerais e cri-

térios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de 

barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário 

urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de trans-

porte e de comunicação e traz no artigo 2°, inciso 1 o conceito de 

acessibilidade da seguinte forma,

Possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipa-
mentos urbanos, edificações, transportes, informação e co-
municação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como 
de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso 
público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana 
como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobili-
dade reduzida. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

Por conseguinte, as rotas de circulação devem ter o dimen-

sionamento adequado, sem obstáculos ou nivelados com o piso, 

os degraus ou escadas devem estar associados a rampas ou equi-

pamento de transporte vertical, os pisos com superfície regular e 
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antiderrapante, piso tátil de alerta e direcional, sanitários e ves-

tiários acessíveis e devidamente sinalizados e mobiliários como 

bebedouros, telefones, balcões e mesas em altura adequada. Bulos 

(2002, p. 79) argumenta que “Devemos tratar igualmente os iguais 

e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade”.

5. Acessibilidade:

Segundo Fortuna (2009), o termo acessibilidade tem origem 

do latim acessibilite, onde procura promover o acesso a instalações 

físicas, representando situações do dia-a-dia oferecendo benefícios 

para todos que utilizam, incluindo as pessoas com deficiências, ou 

seja, cadeirantes, pessoas com mobilidades reduzidas e aquelas que 

apresentam alguma situação temporária ou definitiva, que venha 

limitar suas condições de acesso e deslocamento.

[...] a resposta física que passa pelas seguintes questões: 
como posso chegar até o prédio X? Como entrar e me 
movimentar dentro daquele prédio Y? Como me movi-
mentar entre os pisos e entrar nos cômodos? Como utilizar 
as instalações do banheiro? Como sentar no ônibus, sem 
a observância da lei dos obesos? Como pagar os impostos 
no banco em fila única, mesmo sendo paraplégico? Sou 
cego, como me locomover neste quarteirão? Entre outras. 
Fortuna (2009, p. 15)

Sassaki (2010), destaca que a acessibilidade de pessoas com 

deficiência com dificuldades de acesso físico, pedagógico, comuni-

cacional, entre outras formas de sociabilização, são apresentados em 

seis diferentes dimensões:
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• Acessibilidade Arquitetônica: sem barreira física;
• Acessibilidade Comunicação: sem barreira na comu-
nicação interpessoal, língua de sinais, escrita incluindo 
texto em braile;
• Acessibilidade Metodológica: sem barreira nos 
métodos e técnicas de estudos, de trabalho e de ação 
comunitária;
• Acessibilidade Instrumental: sem barreiras com o uso 
de instrumentos utensílios e ferramentas de estudo, 
trabalho e recreação;
• Acessibilidade Programática: sem barreiras nas po-
líticas públicas, ou seja, nas leis, decretos e portarias;
• Acessibilidade Atitudinal: sem preconceitos em geral.

Para Magalhães, Aragão e Yamashita (2013) considera acessibi-

lidade como facilidade de acesso de um ponto aos demais pontos 

de uma rede. Acessibilidade é o direito de usar espaços e serviços 

que a cidade oferece independente da capacidade de cada um, assim 

sendo soma se todo agregado de informações teóricas e técnicas 

para implementação de projetos.

Dischinger, Padaratz e Ely (2005, p. 4), assinala que acessibilida-

de pode ser entendida como poder chegar a algum lugar de forma 

independente, segura e com um mínimo de conforto, utilizando os 

equipamentos disponíveis na sociedade.

6. Mobilidade:

Magalhães, Aragão e Yamashita (2013, p.4), define como 

mobilidade “a capacidade de grupos ou indivíduos de mudar de 

residência, de trabalho ou de se mover fisicamente de um lugar 

para outro”. A mobilidade urbana é o deslocamento de um ponto 

a outro da cidade, e todo um sistema de satisfação das necessidades, 
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ou seja, a mobilidade urbana é uma das ramificações de transfor-

mação sócio histórica dos indivíduos na sociedade.

A Lei 12.587/2012 (Brasil, 2012 apud Magalhães, M. T. Q. Ara-

gão, J. J. G. Yamashita, Y, 2013, p.4) define mobilidade urbana como 

“condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas 

no espaço urbano”. Mobilidade urbana pode ser definida como um 

atributo das cidades, a exemplo: vias, pontes, calçadas, etc. Portanto é 

notável a importância de políticas públicas para o desenvolvimento 

estrutural de mobilidade na área urbana, afins de atender demandas 

de pessoas com necessidades especiais e a população em geral.

7. Políticas Públicas:

Melazzo (2010), define política pública como toda ação 

contínua e englobante do poder público em uma definida área 

de atuação, seja econômica, ambiental, urbana ou outras. Isto é, 

trata-se de uma linha de estratégias legitimadas para se lidar com 

determinados objetivos/problemas, previamente selecionados, li-

nha essa que se materializa/consubstancia, na maioria das vezes, 

através de princípios, diretrizes, objetivos e normas, mais ou menos 

explicitados através de planos, programas e projetos e, dependendo 

de cada caso, também de um arcabouço legal.

Para Costa (1998), política pública é o espaço de tomada de 

decisões autorizadas ou ratificadas por meio de agentes governa-

mentais, entendendo atos que viabilizam agendas de inovação em 

políticas ou que respondem a demandas de grupos de interesse.

Já Mead (1995), a define como uma área dentro do estudo 

da política que analisa o governo a despeito de grandes questões 

públicas e Lynn (1980), como um grupo de ações do governo 



487

que produzirão resultados específicos. Peters (1986), segue a mes-

ma linha: política pública é a reunião das atividades dos governos, 

que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam 

a vida dos cidadãos.

Segundo Benedito e Menezes (2013, p. 62), a fase de reconhe-

cimento do problema busca a definição pelo Estado da existência 

do problema e qual sua extensão de intervenção neste problema. 

Assim, tendo em vista que as políticas públicas existem para o me-

lhor funcionamento e organização da sociedade no que diz respeito 

ao atendimento da população nas necessidades sociais, é perceptível 

para muitas pessoas que esse dever que cabe ao município deixa de 

ocorrer muitas vezes. As políticas públicas criadas para assistirem 

melhor a vida dos cidadãos são falhas, muitas áreas públicas como 

a educação, saúde e segurança poderiam ser melhoradas caso as 

políticas públicas fossem exercidas com o interesse adequado por 

parte das autoridades públicas.

Ainda Benedito e Menezes (2013, p. 63), a etapa de formula-

ção da política pública, uma vez incluído o problema na agenda 

pública de debates, decidirá as possíveis alternativas para solução 

dos problemas levantados. Para a criação de uma política pública, é 

necessário que a população seja ouvida e expresse as dificuldades 

que enfrentam em relação aos serviços públicos e afins.

Uma das questões que muitas pessoas possuem e que atrapa-

lha nas suas vidas sociais é a deficiência física. Apesar de ser alta 

a quantidade de pessoas com essas caraterísticas, elas formam um 

grupo de minoria dentro da sociedade, e por serem minoria sofrem 

relações de desigualdade com as demais pessoas. A limitação das 
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capacidades físicas ou cognitivas implicam na condição de depen-

dência em relação a terceiros, seja familiar, amigos ou o Estado.

As pessoas com deficiência física, principalmente quando se 

trata de cadeirantes, enfrentam problemas como a locomoção e 

acesso aos lugares públicos. Pode-se citar, como exemplo, a falta 

de vagas específicas para deficientes em muitos estacionamentos, 

rampas de acessibilidade, elevadores, calçadas adequadas para tran-

sitarem e ambientes inadequados para as suas condições físicas. É 

necessário que haja mudanças nas estruturas desses lugares para 

torná-los mais adaptáveis aos necessitados.

Segundo Paoli (1992), em cidades não planejadas, as histó-

ricas por exemplo, esse tipo de situação é muito comum. São 

os municípios que preservam o patrimônio histórico-cultural do 

local e por isso as alterações físicas são pouco frequentes, mesmo 

que seja para melhorar a qualidade de vida de uma certa minoria 

desfavorecida. Um dos obstáculos que os deficientes físicos que 

residem nesse tipo de cidade encontram são ruas cheias de irre-

gularidades, calçadas estreitas e ambientes não preparados para 

receberem esse tipo de público.

A cidade de Goiás é facilmente encaixada nessas característi-

cas. A Região do Ouro de Goiás, possui mais de dois séculos de 

história. Parte da cidade é constituída pelas antigas construções e 

mantém as ruas de pedra para conservar a arquitetura histórica. Isso 

tem dificultado a vida de muitos cadeirantes que não conseguem 

transitar devido à falta de pavimentação apropriada.

Os lugares históricos que são pontos de atração para muitos 

turistas, como museus, teatro e igrejas não oferecem acessibilidade 
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adequada aos deficientes. O direito de ir e vir desses cidadãos está 

comprometido. Mas há uma certa resistência em reconhecer isso 

por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-

nal (IPHAN). A preservação do patrimônio histórico de um lugar 

também é um direito, mas este não deve estar acima do bem-estar 

social de qualquer pessoa que exerça sua cidadania.

Em consulta na Câmara Municipal (2019), verificou-se que 

não há nenhuma iniciativa de política pública sendo desenvolvida 

neste aspecto. No município encontra-se o vereado Zilwimar Ma-

ria Dantas, conhecido como Tizil da eletrônica que é presidente 

do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

desde de 2000, sendo um defensor dos direitos das pessoas com 

deficiência e luta pela formulação de políticas públicas e acessibi-

lidade. Diante desses resultados, a Universidade Federal de Goiás, 

consciente de seu papel de responsabilidade para com a comuni-

dade que existe a sua volta, busca promover, através dos estudantes, 

melhores condições para essas famílias necessitadas.

8. Metodologia:

Para realização desta pesquisa, utilizou-se da abordagem hipo-

tético-dedutiva para o estudo do tema proposto. Os procedimentos 

foram estatísticos, históricos e comparativos. A técnica de pesquisa 

direta, baseou-se em uma pesquisa documental, com abordagem 

descritiva, através da aplicação de um questionário, com perguntas 

fechadas. Já a forma indireta, a pesquisa foi bibliográfica de natureza 

qualitativa. Na Secretaria da Saúde já havia um cadastro de famílias 

com necessidades especiais, moradores do município e que recebia 
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atendimento por este órgão público. Esta entrevista visou a cole-

ta de informações sobre perfil socioeconômico das famílias que 

apresentava pessoas com alguma necessidade especial. Os dados 

coletados da entrevista serviram como sugestão para o diagnóstico 

sobre o perfil da população com necessidades especiais, destacando 

os moradores com dificuldades de mobilidades e acessibilidades.

9. Resultados E Discussão:

Com base na pesquisa realizada com um total de oitenta e sete 

famílias da cidade de Goiás, incluindo deficientes físicos, mudos, de-

ficiência auditiva, deficiência visual, foram levantados dados sobre o 

perfil e a realidade dessas famílias. Esses dados expõe os locais onde 

essas famílias residem, a faixa etária, os tipos de deficiências apresen-

tadas e os equipamentos utilizados por esses deficientes para auxiliá-

-los em sua locomoção, além de sugestões de mudanças em relação 

aos espaços públicos do município para viabilizar a mobilidade.

Sobre a situação socioeconômica familiar pesquisada, nota-se 

que 33% das famílias pesquisadas é composta de até duas pessoas 

e 25% das famílias entrevistadas até três pessoas. A maior parte das 

famílias entrevistadas são constituídas de duas e três pessoas por 

família, sendo que somente 11% das famílias não responderam a 

esse questionamento.

Com relação a renda das famílias pesquisadas, cerca de 39% 

recebem em torno de dois salários-mínimos por mês. As famílias 

que recebe um salário-mínimo representam 25%. Nesta análise, 

observou-se que 7% rebem até três salários. Dos entrevistados, 17% 

não responderam, dados apresentados na figura 1.
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O nível de escolaridade das famílias apresenta os seguintes 

comportamentos, a maioria das famílias tem apenas o ensino fun-

damental, com 52% das famílias pesquisadas. Com ensino médio 

9% das famílias e com ensino superior apenas 1% das famílias. 

Parte dos entrevistados não responderam, representando certa de 

38% das famílias.

Figura 1: Renda das famílias pesquisadas (Salário mínimo):
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Fonte: Secretaria da Saúde do município de Goiás-GO (Adaptada pelo autor).

No tipo de moradia das famílias pesquisadas, percebe-se que 

a maioria das famílias vivem em residência própria, 69% das fa-

mílias. Já os moradores em aluguel e cedidos por terceiros, cor-

respondem a 15% das famílias.

As famílias pesquisadas residem em vinte e dois bairros do 

município. Cerca de 18% residem no bairro do Setor Aeroporto, 

11% no Jardim Vila Boa e no João Francisco, 10% no Centro. Das 

famílias que não responderam, representam 14% do total.

Na questão da faixa etária dos integrantes das famílias, foram 

apresentados os seguintes resultados. Com 23% dos membros das 



492

famílias estão entre sessenta e um anos e setenta anos. Entre setenta 

e um anos e oitenta anos, corresponde a 21%. Na faixa etária de oi-

tenta e um anos e noventa anos, temos 22%. Acima desta faixa etária 

temos 3% dos integrantes das famílias. Os demais integrantes com 

faixa etária menor, correspondem em 24% dos pesquisados. Apenas 

7% não responderam. Com essas informações da faixa etária dos 

integrantes das famílias no município de Goiás, está mais presente 

na faixa etária dos idosos. Essa informação vem corroborar com o 

objetivo geral desta pesquisa, onde, fica evidente a dificuldade de 

acessibilidade e mobilidade para essa faixa etária.

Na sequência, conforme a figura 2, foram apresentados os 

tipos de deficiências físicas que foram identificadas na realização 

da pesquisa. Além da deficiência física em si, foram destacadas as 

deficiências sensoriais, como a surdez, deficiência visual e mudez. 

Foi identificado que 63% apresentam deficiência física, 15% de-

ficiência visual, 13% deficiência auditiva e 5% são mudos. Foram 

identificadas pessoas com mais uma deficiência, com a surdez e 

mudo, com 2%. A surdez, mudez e físico, com 2%.
Figura 2: Tipos de deficiências:
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Fonte: Secretaria da Saúde do município de Goiás-GO, (Adaptada pelo autor).
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Outra questão que foi trabalhada, foi identificar se as pessoas usam 

algum tipo de equipamento ou apoio para auxiliá-las na locomoção, 

sendo demonstrado na figura 3, 23% das pessoas afirmaram não usar 

nenhum tipo de equipamento ou apoio. Já, a grande maioria, com 

25%, usa a cadeira de rodas. Com 13%, usam muleta, 9% a bengala 

e 5% usam andador. Dos pesquisados, 24% não responderam. Como 

o piso não é regular e a cidade não tem rampa e nem corrimão de 

apoio, o grau de dificuldade para as pessoas com necessidade especial 

é grande, tendo dificuldade de acessibilidade e mobilidade por não 

ter o apoio e a presença de outra pessoa no acompanhamento.

Figura 3: Você usa algum equipamento para a sua mobilidade?

6%
9%

25%

13%

24% 23%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

ANDADOR

BENGALA

CADEIRA DE RODAS 
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NÃO USA

Fonte: Diretoria da Saúde do município de Goiás-GO (Adaptada pelo autor).

Foi indagado sobre o que poderiam ser feitas na cidade para 

melhorar ou amenizar as dificuldades enfrentadas pelas pessoas 

com necessidades especiais em relação à mobilidade e acessibilida-

de. Cerca de 72% acreditam que deve ser feito alguma intervenção. 

Dos pesquisados, 15% acreditam que não e 13% não responderam. 

Dos que acreditam que deve ser feito alguma intervenção, foram 

sugeridas as intervenções apresentadas na figura 3. Para valorizar a 



494

mobilidade, a maioria dos entrevistados opinaram sobre a melhoria 

e o aperfeiçoamento das calçadas para poderem transitar melhor. 

Um total de 11 pessoas não responderam. Nesta análise, 9 entre-

vistados sugeriam a criação de passarelas, 7 pessoas sugeriam as 

melhorias nas ruas e 6 pessoas a implantação de rampas. Essa parti-

cipação reforça a necessidade de melhorias para o atendimento de 

toda a população neste município.

Figura 4: Deve ser feito algo para melhorar a mobilidade?

Fonte: Diretoria da Saúde do município de Goiás-GO (Adaptada pelo autor).

As famílias entrevistadas, observaram que a cidade apresenta 

bastante irregularidade nos pisos, nas calçadas, nas ruas e meio-

-fio. Dessa forma, a pesquisa mostrou que a maioria optou pela 

melhoria nas calçadas com 65%, sendo elas uma das responsáveis 

pela maior dificuldade de acessibilidade e mobilidade na cidade. 

Tais dificuldades podem ser vistas em relação à altura das calçadas, 

a dificuldade na continuidade entre as caçadas, falta de rampas li-

gando uma calçada na outra. Outra dificuldade encontrada foi as 

irregularidades das ruas com 11% das pessoas reclamando desta 
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dificuldade. A falta de passarelas representou 14%, enquanto que a 

falta de rampas representou 10% dos entrevistados.

Numa tentativa de regularizar as pavimentações, com limpeza, 

coleta seletiva do lixo de forma regular, poda das árvores e a limpe-

za dos parques e bosques, facilitaria bem a vida do cidadão comum, 

ainda mais daqueles que apresenta uma necessidade especial. Assim, 

a pesquisa apresentou as seguintes informações, a colocação de li-

xeira por parte da prefeitura foi um dos itens mais solicitados, com 

30%. O recolhimento do lixo e melhorar a limpeza na cidade foi 

o segundo mais solicitado, com 29% de participação. A poda das 

árvores e o melhor tratamento para arborização ficou com 14% 

dos pesquisados. A condução e a forma de estacionamentos dos 

veículos, juntamente com outras observações, tiveram a participa-

ção de 22% dos pesquisados.

Conclusão

De acordo com o que foi pesquisado, ficou entendido que a 

inclusão social é um problema que afeta toda a sociedade. Por isso, 

necessitam de políticas públicas que venha amenizar os prejuízos 

causados às pessoas com algum tipo de deficiência, provocado pela 

falta de assistencialismo, acessibilidade e mobilidade de desloca-

mento. A inclusão social deve acontecer por meio dessas ações, e 

no município de Goiás-GO constatou-se que há poucas iniciativas 

voltadas para essa integração dos deficientes.

A pesquisa desenvolvida permitiu ter uma pequena amostra 

das condições das pessoas com necessidades especiais que vivem no 

município, que estão sofrendo pela falta de políticas públicas em 
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relação a estrutura física da cidade, e a falta de adaptação dos locais 

de onde é comum as pessoas transitarem. Através dessa pesquisa, 

é feita a sugestão aos órgãos públicos competentes do município, 

em específico a Câmara de Vereadores, de propor políticas públicas 

relacionadas a essa falha social.
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Resumo

O Mercado Central de Belo Horizonte, um dos espaços mais 

representativos do que é o “ser mineiro”, além de retratar a cul-

tura regional e local e promover referências históricas por meio 

da comercialização de produtos característicos, é palco de inte-

rações sociais, de trocas simbólicas e materiais, de experiências e 

de vivência cotidiana, que reúnem em si atributos que, de acordo 

com Lefebvre, configuram uma centralidade. No entanto, em anos 
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recentes observa-se transformações que de forma peculiar apre-

sentam tendências à gentrificação, ou seja, a um enobrecimento da 

área, fenômeno de dimensões globais. Esse contexto ensejou uma 

pesquisa de iniciação científica, realizada ao longo do ano de 2018, 

que teve como objetivo conhecer as circunstâncias que colaboram 

para tal processo, identificando tipologias e destinação de usos, 

contrapondo tradicionalidade e globalização das lojas, analisando 

as interações sociais e as relações entre lojistas, trocas materiais e 

simbólicas, bem como as revelações de mecanismos de «consumo do 

lugar». Além disso, o Mercado Central foi escolhido como objeto 

de estudo pelo potencial para colaborar nas recentes discussões 

acerca da própria atualização teórica do conceito de gentrificação, 

aplicado a novos contextos, diferentes dos empregados em sua ori-

gem, nos estudos dos espaços urbanos de Londres ou Nova York. 

Para a persecução de tais objetivos o aporte da pesquisa bibliográ-

fica, com uso de referências nacionais e mundiais acerca do fenô-

meno, foi confrontado com uma pesquisa de campo realizada com 

o apoio do método etnográfico. A etnografia evita a divisão que 

opõe o indivíduo às megas estruturas urbanas, pois a perspectiva 

de análise «de perto e de dentro» é capaz de apreender os padrões de 

comportamento, múltiplos e heterogêneos, os grupos, as redes e os 

sistemas de troca. Em linhas gerais, no caso do Mercado Central, 

observa-se que o processo de gentrificação não tem se dado de 

maneira habitual, já que não há política pública ou ação coletiva que 

visem mudanças substanciais no espaço. Com efeito, o Mercado 

Central demonstra semelhanças com performances globais de 

gourmetização ou elitização, reveladas pelas transformação de uso e 
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de formas de apropriação dos espaços, ao mesmo tempo em que 

exibe fortes marcas incontestes de resistência a esses fenômenos, 

alicerçada em noções sobre a importância da tradicionalidade, do 

valor das relações interpessoais e familiares e dos laços de amizade 

estabelecidos entre lojistas, em um claro sinal de resiliência.

Palavras-chave: Espaço Urbano, Gentrificação, Mercado Central.

New Forms And Limits Of Gentrification: 
A Case Study On The Central Market Of 
Belo Horizonte

Abstract

The Central Market of Belo Horizonte, one of the most repre-

sentative spaces of the significate “to be mining”, besides portraying 

the regional and local culture and promoting historical references 

through the commercialization of characteristic products, is the 

scene of social interactions, of symbolic exchanges and materials, of 

experiences and of daily living, which means a centrality, according 

to Lefebvre. However, in recent years there have been transfor-

mations which means a peculiar way present tendency to gen-

trification, that is, to an ennoblement of the area, a phenomenon 

of global dimensions. This context led to a research, carried out 

inside a scientific initiation program, during the year 2018, which 

aimed to know the circumstances that contribute to this process, 

identifying typologies and destination of uses, contrasting store’s 

traditionality and globalization, analysing social interactions and 
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relations between shopkeepers, material and symbolic exchanges, 

as well as the revelations of “consumption of the place” mechanis-

ms. In addition, the Central Market was chosen as an object of stu-

dy for the potential to collaborate in the recent discussions about 

the theoretical updating of the concept of gentrification, applied 

to new contexts, different from those employed in its origin, in 

studies of urban spaces in London or Nova York. For the pursuit 

of such objectives the contribution of the bibliographical research, 

with use of national and world references about the phenomenon, 

was confronted with a field research carried out with the support 

of the ethnographic method. Ethnography avoids the division 

that opposes the individual to the mega urban structures, since 

the perspective of analysis “from near and within” is capable of 

apprehending patterns of behaviour, multiple and heterogeneous, 

groups, networks and systems of exchange. In general, in the case 

of the Central Market, it is observed that the process of gentrifi-

cation has not occurred in a habitual way, since there is no public 

policy or collective action that aims at substantial changes in space. 

Indeed, the Central Market demonstrates similarities with global 

performances of gourmetization or elitism, revealed by the transfor-

mation of use and forms of appropriation of spaces, while exhibi-

ting strong uncontested marks of resistance to these phenomena, 

based on notions about the importance the value of interpersonal 

and family relations and the bonds of friendship established among 

tenants, in a clear sign of resilience.

Keywords: Central Market, Gentrification, Urban Space.
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Introdução

“Temperos, aromas, sabores, crenças, cores: todas as carac-
terísticas mais marcantes da cultura mineira dão charme e 
muita personalidade ao mercado mais querido de Belo Ho-
rizonte. Há nove décadas, o Mercado Central é ponto turís-
tico para quem vem de fora e ponto de encontro para quem 
vive na cidade. Nesse tempo, deliciosos pratos da comida 
típica, diferentes formas de religiosidade, toda a criatividade 
e delicadeza do artesanato e muitos outros preciosos traços 
da cultura popular mineira fazem do Mercado Central um 
espaço único, que une tradição e contemporaneidade e 
encanta por sua singularidade” (SITE MERCADO CEN-
TRAL. Disponível em: http://mercadocentral.com.br/
sobre/Acesso em: 20 de maio de 2019.)

O Mercado Central de Belo Horizonte inicia suas atividades, 

em 1929, buscando atender a necessidade de se abastecer a capital 

de Minas Gerais com produtos imprescindíveis, tais como gêneros 

alimentícios, utensílios domésticos, artesanatos e artigos religiosos. 

Assim como diversos outros mercados municipais de grandes ci-

dades brasileiras, o Mercado Central foi implantado em terreno 

público, em uma configuração semelhante à de feira livre, com 

mercadorias comercializadas em barracas de madeira. O espaço 

era gerido pela Prefeitura Municipal e os comerciantes exerciam 

suas atividades por meio de concessão, garantida por intermédio 

de arrendamentos e relações de inquilinato com o poder público.

Em 1964, o então prefeito Jorge Carone alegou a inviabili-

dade da administração do Mercado. Assim, sob ameaça de ter suas 

atividades encerradas, os comerciantes se uniram e conjuntamente 

adquiriram o terreno, construíram a atual edificação e mantiveram 

http://mercadocentral.com.br/sobre/
http://mercadocentral.com.br/sobre/


505

o funcionamento do local como propriedade particular, dando 

então continuidade aos negócios.

Ao longo desses anos, a história do Mercado Central esteve 

intrinsecamente associada à própria história da cidade de Belo 

Horizonte, o que faz deste local um importante espaço simbólico. 

A identidade do Mercado é resultante tanto de sua gama de pro-

dutos sui generis, quanto das peculiares relações de sociabilidade 

ali construídas. Os produtos encontrados no Mercado revelam 

as tradições regionais, relacionadas principalmente à alimentação 

e ao artesanato, configurando um rol de patrimônios imateriais, 

expressos especialmente nos doces, queijos, cachaças, e determi-

nados pratos típicos como o «fígado acebolado». Além disso, as 

identidades regionais estão presentes nas matérias primas utilizadas 

na produção de artigos artesanais, tais como madeira, pedra sabão, 

estanho, cabaça, folha de bananeira, palha, dentre outros recursos 

naturais e minerais provenientes do interior do estado. Com efeito, 

materializa-se neste espaço o sentimento de mineiridade, senti-

mento este que é parte de um imaginário coletivo dos habitantes 

da capital mineira (MERGAREJO NETTO & DINIZ, 2004).

Assim, é possível notar que o Mercado Central é um espaço 

tradicional da cultura mineira na medida em que é um cenário 

de expressão e de suporte de práticas e significados de extrema 

relevância histórica e até mesmo patrimonial. Tais práticas – re-

tratadas em hábitos e relações socioculturais aprendidas e repro-

duzidas pela população local e regional –configuram uma rede 

de significados e conformam a identidade de seus frequentadores. 

Por conseguinte, este espaço é:
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um ponto estruturante da malha urbana e confluência de 
vários caminhos e lugares, é um espaço de passagem e de 
permanência, construído por diversos agentes, quer na sua 
forma material ou vivencial. (NARCISO, 2009, p. 271)

Portanto, seguindo as definições de Narciso (2009) e Leite 

(2008), podemos considerar o Mercado Central um espaço público, 

por ser um espaço se caracteriza ao interrelacionar, “espaço e so-

ciabilidade pública”, o que acarreta na indicação de dois processos 

interdependentes e ao mesmo tempo convergentes. Com efeito, “a 

construção social do espaço, enquanto produto e produtor de práti-

cas sociais; e a construção espacial da sociabilidade pública, enquanto 

produto e produtor das espacializações da vida social” (LEITE, 2008, 

p. 47). Nesse sentido, tais práticas e processos reforçam o papel do 

Mercado Central como espaço público, ainda que o mesmo tenha 

sido transferido à administração privada nos anos 1960.

Logo, cabe reforçar a concepção do Mercado Central como 

um locus de circulação, de criações e de trocas, tanto materiais 

quanto simbólicas, efetivadas por meio de pessoas, de produtos 

e de imagens, capaz de polarizar fluxos, de concentrar e aproxi-

mar em um mesmo ambiente uma múltipla diversidade de ações 

e indivíduos em um claro exemplo de centralidade, nos termos 

de Lefebvre (1999. E nesse sentido, devido a sua pluralidade de 

temperos, aromas, sabores, crenças, cores, o mercado se torna uma cidade 

dentro da cidade (ZUKIN, 2012), onde cada lojista cria sua própria 

identidade e reforça a identidade cultural coletiva.

Segundo Antônio Firmino Costa (2001), nas últimas décadas 

o conceito de identidades culturais tem sido utilizado como base 
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em equívocos e efeitos perversos, que o concebem de forma re-

dutora, essencialista e reificante e deve ser, portanto, empregado 

com cautela. É preciso considerar que as identidades culturais são 

sempre socialmente construídas, e, por isso, múltiplas e mutáveis. 

Para o autor, são as identidades coletivas são construções sociais 

relacionais, pois são sempre produzidas em relação social e sempre 

relativas umas as outras. Além disso, são simbólicas, à medida que 

envolvem categorizações culturais e porque significam o destaque 

simbólico seletivo de algum ou alguns atributos sociais.

Dentre os três modos principais de manifestação contemporânea 

das identidades culturais, elencadas por Costa (2001), estão: “identida-

des experimentadas”, “identidades designadas” e “identidades tematizadas”. 

Tais identidades experimentadas é o modo que mais se aproxima ao 

contexto manifestado no Mercado Central de Belo Horizonte, pois, 

segundo o autor, têm a ver com as representações cognitivas e os 

sentimentos de pertencimento, reportados a coletivos de qualquer 

espécie (categoriais, institucionais, grupais, territoriais, ou outros), 

que um conjunto de pessoas partilha, emergentes das suas experiências de 

vida e situações de existência social. (COSTA, 2001, p.27).

Ao longo de sua história o Mercado Central teve seu potencial 

de centralidade posto à prova devido, principalmente, às tendências 

e dinâmicas capitalistas. Com a presença de hipermercados e sho-

ppings centers a partir dos anos 80, surge um novo estilo de compras 

e um novo tipo de relação entre cliente e comerciante, novidades as 

quais o Mercado tenta se adequar passando, então, por transforma-

ções que, em anos recentes e de forma peculiar, apontam para um 

fenômeno disperso que apresenta tendências a um enobrecimento 
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da área. Diante de tais mudanças, emerge a seguinte questão: em 

que medida tais mudanças anunciam a presença de um processo de 

gentrificação? (MENDES, 2014).

Dentre as principais características dos processos de gentrifica-

ção destaca-se o caráter segregacionista revelado pela produção de 

um «filtro social» e o fato de integrar um processo de acumulação 

de capital com seus respectivos movimentos cíclicos de fluxos de 

circulação onde se produz um espaço de conotação simbólica asso-

ciada às práticas globais de consumo, à homogeneização de paisagens 

comerciais e residenciais e a destracionalização das práticas locais, em 

que as identidades culturais quase sempres são ameaçadas.

Portanto, o que se busca neste artigo é descrever as transforma-

ções e as percepções das disputas atualmente presentes no espaço do 

Mercado Central. A pesquisa de campo procura identificar as tipolo-

gias e destinação de usos, contrapondo tradicionalidade e tendências 

de globalização das lojas, analisa as interações sociais e relações entre 

lojistas, lojistas e clientes e suas trocas materiais e simbólicas.

Aproximações Em Campo: Uma Pesquisa 
Etnográfica

Há modos metodológicos para entender a vida urbana de um 

determinado lugar, especialmente quando há necessidade de se apro-

fundar e se prolongar na vida cotidiana urbana. Por isto, esta pesquisa 

adota o método etnográfico por considerá-lo, de forma simplificada, 

como a condição de se chegar o mais próximo possível da realidade 

que se propõe estudar e compreender. (URIARTE, 2012).
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Este aprofundamento e o modo de acercamento de determina-

da realidade, em geral, tem três fases específicas. A primeira fase é o 

aprofundamento teórico, onde materiais já produzidos sobre a temá-

tica e a população que se pretende estudar são ponderados. Em uma 

segunda fase é feito o “trabalho de campo”, que consiste na vivência 

junto ao grupo específico estudado, ao longo de um período. Na 

terceira fase, a escrita é produzida através da análise das informações 

obtidas nas demais fases. Assim, é importante destacar que:

o método etnográfico não se confunde nem se reduz a 
uma técnica; pode usar ou servir-se de várias, conforme as 
circunstâncias de cada pesquisa; ele é antes um modo de 
acercamento e apreensão do que um conjunto de proce-
dimentos. (MAGNANI, 2002, p.17)

Uriarte afirma que a escrita surge “após ter encontrado uma ordem 

das coisas e consiste em pormos as coisas em ordem para possibilitar a 

leitura por parte de um público que não esteve lá e que nos lerá esperando 

que façamos um correto casamento entre teoria e prática.” Ainda, salienta 

que é primordial não se confundir o “trabalho de campo” com 

etnografia, já que esta é muito mais que ir a campo para testar 

teorias ou recolher amostras para estudo, é criar relações sociais, é 

viver as experiências daquele determinado grupo.

Esta pesquisa foi desenvolvida no âmbito da Pontifícia Uni-

versidade Católica de Minas Gerais, em um Programa de Iniciação 

Científica Voluntária. Em um primeiro momento, foi realizada uma 

revisão bibliográfica acerca do fenômeno da gentrificação em seus 

casos mais clássicos. Em seguida, ocorreu a pesquisa de campo, com 

a realização de observações etnográficas e entrevistas aos lojistas, 
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com aporte de declaração de consentimento livre e esclarecido 

assinada pelo entrevistado. Portanto, todos em todas as citações 

presentes no texto as identidades foram preservadas e as falas estão 

associadas a codinomes. Por último foram entrecruzadas as bases 

teóricas e as informações obtidas em campo, visando responder 

à questão central: em que medida as recentes transformações no 

Mercado Central de Belo Horizonte anunciam a presença de um 

processo de gentrificação?.

O Mercado Central de Belo Horizonte: 
mudanças e resistências recentes

A partir da década de 60, com base nos estudos realizados por 

Ruth Glass (1964) e Neil Smith (1996), em Londres e Nova York, 

acerca de zonas centrais em estado de decadência e nas práticas de 

“embelezamento estratégico” ou de “enobrecimento” é cunhado o 

termo gentrificação. De modo sintético, o termo gentrificação tem 

sido utilizado para descrever processos ou estratégias que reproduzem 

desigualdades socioespaciais que revelam assimetrias de poder e do-

minação de ordem econômica, social e cultural. De fato, tal processo 

surge com a intenção de reapropriação, revitalização e/ou renovação 

de determinadas áreas urbanas, espaços valorizados e concorridos do 

ponto de vista simbólico e material, por seletos grupos sociais.

Inicialmente relacionada a uma revitalização residencial gerada 

“por grupos de maior poder aquisitivo”, a gentrificação promoveu “a 

desapropriação de antigos moradores, nessas áreas centrais requalificadas” 

(JAYME & NEVES, 2010, p. 611) ocasionando um processo de 
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“filtering up” (HALL, 1998). Nos anos 90, as dispersas iniciativas 

mercadológicas que preveem reapropriar e revitalizar determina-

dos espaços – áreas centrais, estações ferroviárias, edificações por-

tuárias ou parques industriais já desativados – das grandes cidades 

norte-americanas e europeias, se consolidam como política urbana 

a medida em que se configuram a partir das técnicas de planeja-

mento estratégico associadas ao marketing urbano.

As principais críticas às estratégias de gentrificação se diri-

gem ao seu viés segregacionista e ao seu potencial de ameaçar 

ou mesmo dilapidar as práticas e identidades locais, já que a ca-

racterística de “enobrecimento” advinda do processo se vincula 

à apropriação da cultura local como mercadoria a ser consumida 

por turistas, por novos residentes e até mesmo pela própria popu-

lação local. Os potenciais de atração, veiculados estrategicamente 

na promoção das intervenções, podem produzir um espaço com 

fortes conotações simbólicas associadas às práticas globais de con-

sumo, alterações nos padrões de sociabilidade e homogeneização 

de paisagens comerciais e residenciais.

No Brasil, como assinalam Ermínia Maricato (2002), Otília 

Arantes (2002), Rogério Proença Leite (2004; 2008) e Heitor 

Frugoli Jr e Júlio César Talhari (2014), a acentuação destas práti-

cas se revelam há décadas, principalmente nos centros históricos 

de grandes cidades.

Neste artigo, toma-se como estudo de caso o Mercado Central 

de Belo Horizonte, importante espaço público da cidade, que se 

caracteriza pelo fato de evidenciar historicamente múltiplas ten-

dências e processos sociais. Esta proposição pode contribuir para 
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as reflexões acerca do modo como o fenômeno da gentrificação se 

espraia e se naturaliza, deliberada ou silenciosamente, reemergindo 

clássicas discussões acerca do direito à cidade.

O Mercado Central de Belo Horizonte é uma referência 

de tradicionalidade mineira a medida em que concentra carac-

terísticas que o tornam um dos locais mais frequentados pelos 

belorizontinos e um dos pontos turísticos mais visitados da ci-

dade. Segundo os lojistas entrevistados, a tradição intrínseca ao 

Mercado se deve não somente aos produtos típicos de Minas 

Gerais concentrados em um só lugar, tais como o queijo Minas, 

a goiabada, a cachaça e o artesanato, mas também à associação 

destes produtos emblemáticos ao modo mineiro de se relacionar. 

Como revela o depoimento de Euzébio:

A principal característica do Mercado é ser um local úni-
co em Belo Horizonte, onde os mineiros se encontram, 
um local que ele entende que é a cara dele, a cara de Belo 
Horizonte, nisso estão envolvidos produtos tipicamente 
mineiros: o queijo, a goiabada, o corredor dos animais e 
o artesanato. Aqui envolve tudo que Minas tem, então 
vou falar que é a cara do mineiro. O Mercado é o seu 
principal produto, que é o tradicionalismo (Euzébio. 
Proprietário de Loja de Bebidas).

O Mercado é local de encontro e ao mesmo tempo de deriva 

por seus corredores labirínticos, é palco de relações próximas, pecu-

liares e simples entre clientes e comerciantes, de amizades entre os 

lojistas, de familiaridade e de pertencimento. Considerado como “a 
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cara de Belo Horizonte”1, o Mercado é a expressão da cidade, um 

ambiente que favorece o consumo cultural e do lugar mas conco-

mitantemente cria oportunidades de não se comprar nada, apenas 

contemplar, apreciar e absorver a rica dinâmica desse espaço em uma 

aquisição imaterial do simbólico significado do que é ser mineiro.

Os comerciantes acreditam que aspectos como produtos varia-

dos e de alta qualidade, diversidade de frequentadores e visitantes 

e o forte apelo turístico, são fatores que determinam o sucesso do 

mercado que completa, em 2019, noventa anos de existência. A 

segurança é outro fator sempre mencionado como características 

singular, segundo a perspectiva dos lojistas. Assim como a limpe-

za e o sistema de climatização do ambiente, a organização, tanto 

da estrutura física quanto a gerencial e administrativa. Os lojistas 

entrevistados enfatizam também alguns aspectos que percebem 

como sustentabilidade: a coleta e separação de caixas de papelão 

descartadas pelas lojas e a drenagem e captação da água que aflora 

do solo em um poço artesiano. Todos esses itens, segundo a visão 

dos lojistas, são diferenciais que fazem o Mercado Central de Belo 

Horizonte ser considerado o melhor do mundo2.

1 Em votação do concurso popular Viva BH 120 anos, promovido pela emissora Globo Minas em 
2017, O Mercado Central foi eleito como “a cara de Belo Horizonte” com 158.058 votos. O concurso 
buscava o lugar mais especial e simbólico da capital mineira dentre dez concorrentes, segundo a 
opinião dos belorizontinos. É possível ler a reportagem acessando o link https://g1.globo.com/
mg/minas-gerais/viva-bh/noticia/mercado-central-e-escolhido-a-cara-de-belo-horizonte-
-nos-120-anos.ghtml

2 Em janeiro de 2016, a revista de bordo “TAM nas Nuvens” considerou o Mercado Central de 
Belo Horizonte como o terceiro melhor mercado, dentre os dez melhores do mundo. A reportagem 
mencionou a qualidade dos produtos típicos, os artesanatos locais, os bares e restaurantes. Em pri-
meiro e segundo lugares ficam os Mercados de Barcelona e Londres; Mercat de Boqueria e Borough 
Market, respectivamente.

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/viva-bh/noticia/mercado-central-e-escolhido-a-cara-de-belo-horizonte-nos-120-anos.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/viva-bh/noticia/mercado-central-e-escolhido-a-cara-de-belo-horizonte-nos-120-anos.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/viva-bh/noticia/mercado-central-e-escolhido-a-cara-de-belo-horizonte-nos-120-anos.ghtml
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Parte da tradicionalidade imputada ao Mercado Central pode 

ser atribuída ao fato de que “pertencer” a ele é também uma tra-

dição de família. A maioria dos lojistas são herdeiros de seus co-

mércios, sendo as lojas transferidas de pais para filhos, em contínua 

sucessão. Em alguns casos, a terceira geração já está à frente dos 

negócios, exercendo atividades que têm seu surgimento atrelados 

ao próprio tempo de existência do Mercado.

Eu não escolhi, fui escolhido. Meu avô plantava legumes na 
região do Barreiro nos anos 30 e o que que acontece, ele 
vinha e vendia as frutas e legumes no mercado, colocava 
um lençol no chão e fazia sua venda, daí comprou a loja, 
depois meu pai herdou a loja e eu herdei a loja, então é uma 
história de família, estou na terceira geração mexendo em 
atividades aqui (Euzébio. Proprietário de Loja de Bebidas).

Porém, a tradição do legado familiar gera um problema de 

ordem particular: muitos lojistas não conseguirão passar a tradição 

adiante por dois principais motivos, a falta de herdeiros ou a falta 

de interesse dos mesmos pelos negócios familiares. Este processo 

gera a indisponibilidade de lojas para aluguel, o que impede tanto o 

estabelecimento de novos ou diferentes ramos, quanto a expansão 

de ramos já existentes por comerciantes interessados em aumentar 

seu número de lojas.

Outra característica imprescindível ao Mercado e, portanto, à 

forma mineira de sociabilidade encontrada neste espaço, é o públi-

co frequentador; seja aquele “fiel” (principalmente de idosos, cujas 

vidas acompanharam o desenvolvimento do Mercado durante os 

anos), seja o ocasional ou mesmo o turístico, todos têm no Mer-

cado Central um lugar de compartilhar relações, experiências e 
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vivências. O Mercado é de todos e para todos e as relações estabe-

lecidas são comparadas àquelas concebidas entre pessoas que vivem 

em cidades interioranas, onde todos se conhecem. Este processo é 

claramente descrito por Damasceno do seguinte modo:

Tem gente que chega aqui e fala: “entrega lá em casa 
que lá eu te pago!” É igual interior. As pessoas ligam, 
pedem pra levar. Tem uma cliente aqui que compra e só 
paga no final do mês, eu levo lá é um quilo, meio quilo, 
todo mês. Tem que levar né? (Damasceno. Proprietário 
de Açougue/Frigorífico).

O fato de o Mercado ser um ambiente denso, com lojas já 

bastante antigas, colabora para o fortalecimento de vínculos de 

amizades duradouras constituídas por meio do convívio diário. No 

entanto, apesar da alegação consoante de que a relação entre os lo-

jistas é de amizade, é inevitável que atritos, mesmo que esporádicos, 

ocorram. Geralmente os conflitos estão associados à concorrência 

entre lojas de um mesmo ramo, devido às diferenças de preços e 

qualidade das mercadorias. Como explica Silva:

Agora há aquela concorrência de “Ah! Porque o fulano está 
vendendo mais aquilo? Vou lá verificar, é preço?” Tem muito 
disso aqui dentro, como vai ter em inúmeros outros tipos de 
atividade. “Por quê o queijo dele é mais barato? Como foi 
que ele comprou? É queijo velho? Ele arrumou um novo 
fornecedor?” Isso aí vai existir sempre, então não é nenhum 
problema (Silva. Proprietário de Loja de Artesanato)

Embora seja um lugar frequentado por vários perfis sociais, ét-

nicos e religiosos, o Mercado Central apresenta lojas que possuem 

um público-alvo seleto, principalmente de cunho turista, que pro-

cura levar consigo artigos representativos da cultura mineira como 
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forma de recriar uma memória do lugar, seja através do artesanato 

ou dos produtos típicos. Sua localização próxima ao Minascentro, 

tradicional centro de convenções, permite alcançar turistas par-

ticipantes de eventos promovidos pelo centro de convenções e 

fomentar sua referência de mineiridade, o que segundo lojistas faz 

com que o Mercado “se abra para o mundo”.

É um perfil de pessoas que estão em passeio, são turistas, 
sejam eles daqui de dentro de Minas Gerais, sejam eles do 
Brasil ou estrangeiros, assim é um perfil de turismo em 
um nível bem elevado porque eu tenho clientes de Belo 
Horizonte mas são clientes bem selecionados, porque eu 
não tenho produtos de “varejo China”, o que eu tenho 
aqui é artesanal, foi feito à mão (Silva. Proprietário de Loja 
de Artesanato).

Em uma mesma centralidade como o Mercado, um conjunto 

de tensões particulares ao processo de gentrificação podem atuar de 

forma simultânea. Este fenômeno é capaz de romper práticas tra-

dicionais de sociabilidade, desprover trocas materiais e simbólicas e 

ameaçar as identidades culturais locais e regionais. Em troca, o que 

se observa é a presença crescente de práticas globais de consumo e 

uma tendência a homogeneização de paisagens comerciais. De fato, 

estudos de Sharon Zukin (2010,2012) revelam que a gentrificação 

também abrange as questões comerciais que culminam na transfor-

mação do espaço público urbano em uma mercadoria cultural. Assim 

sendo, a cultura torna-se objeto de apropriação simbólica, promo-

vida e vendida como mercadoria e essa mercantilização cultural 

associa-se ao processo de elitização.
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É possível perceber que algumas lojas sofrem uma tendência a 

gourmetização3 de seus produtos com o foco no atendimento específi-

co ao turista, como pode ser observado em cafés, padarias, queijarias 

e cachaçarias. Junto à elitização de determinadas lojas, a globalização 

apresenta-se como fator de ameaça à tradicionalidade, posto que de 

forma a atender às demandas de um mercado mundializado, come-

çam a aparecer lojas de características distintas, tais como lojas de 

franquias, salão de beleza, lojas de produtos de linha fitness, produtos 

e suprimentos de informática e de comidas árabe e japonesa.

Procurando se manter competitivo em um mercado cada vez 

mais disputado, atendendo ao perfil consumidor que está em cons-

tante transformação, alguns lojistas acabam migrando para outras 

atividades a fim de sobreviverem às mudanças ao longo do tempo. 

É possível perceber a dificuldade de alguns comerciantes de ativi-

dade hortifrutigranjeira por exemplo, que com o passar dos anos e 

o surgimento de sacolões e supermercados, veem sua atividade, que 

já foi a principal engrenagem motora do Mercado Central durante 

vários anos, se tornar a cada dia menos atrativa economicamente.

Apesar de o Mercado ter seu início em 1929 como principal 

local de abastecimento da cidade, com a criação de novos pontos 

de grande distribuição como o Mercado Novo em 1960 e o Cea-

sa com operações iniciadas em 1974, a atividade tornou-se mais 

difícil para os lojistas do Mercado que tem um custo elevado do 

funcionamento de suas lojas, principalmente devido aos altos valo-

res dos aluguéis. A mudança de hábitos do belorizontino, que tinha 

3 Termo adotado para fazer referência a produtos, tradicionais ou populares, que são apropria-
dos e relidos com novo modo de apresentação e de comercialização, expressando práticas contem-
porâneas de mais-valia.
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no Mercado Central seu principal provedor de mercadorias, mas 

que no decorrer dos anos passou a encontrar os mesmos produtos 

mais próximos a sua casa em sacolões, supermercados e açougues, 

engendrou o enfraquecimento de algumas atividades.

Consequentemente, o Mercado se vê obrigado a acompanhar 

essa mudança e a se adequar às novas demandas de seu público, 

por isso se moderniza estruturalmente com a instalação de cli-

matizadores nos corredores para um melhor conforto térmico e 

com a reforma do estacionamento e sanitários garantindo mais 

comodidade aos clientes. Os lojistas entendem que a tendência do 

mercado, mais que a de inovação, é a de renovação, então acredi-

tam que todas as melhorias implementadas pela administração e as 

individualizadas por cada comerciante, como a reforma das lojas, 

o incremento de prestação de serviços de delivery e o auxílio de 

tecnologias como as máquinas de cartões de crédito, auxiliam o 

atendimento às necessidades dos clientes.

Algumas lojas estão se adequando com as mudanças do 
cliente, estão se modernizando. O próprio Mercado Cen-
tral colocou esses refrigeradores, reformou o estaciona-
mento… Então a tendência é essa mesmo, ir inovando, na 
verdade não é nem inovar, é renovar (Manuel. Proprietário 
de Loja de Laticínios/Queijaria/Cachaça).

Devido à globalização, em qualquer lugar do mundo um con-

sumidor tem acesso à comida japonesa, por exemplo, e no mercado 

não é diferente, por isso a inserção de novas lojas com produtos que 

atendem à contemporaneidade, tais como produtos de musculação, 

cases para eletrônicos ou artigos de diferentes culturas são vistas 

como forma de atrair novos públicos. Porém, as aberturas de lojas 
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consideradas globais, mesmo que estas possuam poder de atrair a 

clientela, parecem a alguns lojistas um risco à descaracterização do 

Mercado. As tendências mercadológicas exercem uma espécie de 

pressão por implantação de lojas, cujos ramos ou atividades não 

são compatíveis com o que se observa de tradicional neste espaço.

A singularidade do Mercado está associada à sua referência 

como lugar de compras de um conjunto de mercadorias voltadas 

principalmente aos hábitos alimentares, culturais e de vida do povo 

mineiro; comercializadas de uma forma determinada, com apresen-

tações específicas e por um formato de relações com a clientela que 

corroboram as tradicionais trocas simbólicas. Assim, a gentrificação 

tende a retirar do Mercado a sua marca simbólica de lugar das trocas 

materiais locais e regionais, de produtos muitas vezes manufaturados 

e com uso de insumos das diversas regiões do estado ao qual perten-

ce, interferindo então em sua característica histórica.

Breves notas conclusivas

De maneira inspiradora, o Mercado Central se revela como 

um lugar privilegiado na construção das identidades culturais, ao 

passo que exprime formas materiais e simbólicas de elaborar os 

modos de vida e a tradição. Assim sendo, considera-se como um 

espelho das dinâmicas culturais, econômicas e sociais exibidas por 

toda a cidade, onde as dinâmicas urbanas contemporâneas coexis-

tem, na medida em que a resistência e a tradição convivem com 

processos de gentrificação. Este fenômeno disperso, instala-se sem 

alarde e pode, paulatinamente, conduzir à sérias consequências do 

ponto de vista da preservação de um patrimônio cultural.
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É possível apreender que atualmente no Mercado Central de 

Belo Horizonte estão presentes dinâmicas e tendências que em sua 

multiplicidade partem da objetificação de leituras da identidade local 

em direção à ressignificação de patrimônios culturais imateriais, como 

o queijo mineiro e a cachaça de alambique. De fato, o estudo de 

caso revela semelhanças com performances globais de gourmetização 

ou elitização onde há um reforço ao «consumo da cultura», à «des-

tradicionalização» de determinados conjuntos de práticas associadas 

ao hábito alimentar, ao estabelecimento de um padrão seletivo de 

clientes e à atração de novos tipos de públicos que eventualmente, 

nem mesmo partilham os mesmos padrões culturais de sociabilidade.

Por conseguinte, é possível perceber que existe uma tensão 

entre o local-global, que se encontra em permanente rearticulação; 

bem como um atrito entre gentrificação e resistência às lógicas 

neoliberais. O Mercado Central de Belo Horizonte irrompe então 

como um importante espaço de suporte às inúmeras significações 

e práticas sociais; exibindo fortes marcas incontestes de resistência 

aos aspectos processuais do fenômeno, alicerçada em noções sobre 

a importância da tradicionalidade, do valor das relações interpes-

soais e familiares e dos laços de amizade estabelecidos entre lojistas, 

em um claro sinal de resiliência.
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Resumo

O presente artigo percorre a carreira da artista Marina Abra-

movic em busca de analisar as performances “Ritmo 0”, “Cozinha 

Espiritual”, “Salas de Cirurgia da Alma” e “A Artista Está Presente” 

realizadas em diferentes momentos de sua vida e discutir diferentes 

abordagens de engajamento do corpo como obra de arte que a 

artista trabalha, além da inserção do público de modo ativo nesta a 

partir do entendimento de corpo e performance.

Palavras-chave: Corpo; Performance; Artista; Público.

Abstract

This article examines the career of the artist Marina Abramo-

vic in an attempt to analyze the performances “Rhythm 0”, “Spi-

ritual Kitchen”, “Rooms of Surgery of the Soul” and “The Artist 

Is Present” performed at different moments of her life and discuss 
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different approaches of engagement of the body as a work of art 

that the artist works, in addition to the active insertion of the pu-

blic in this one from the understanding of body and performance.

Keywords: Body; Performance; Artist; Public.

Introdução

Marina Abramovic nasceu na Iugoslávia em 30 de Novembro 

de 1946, seus pais eram comunistas e heróis da Segunda Guerra 

Mundial, o que fez com que ela tivesse uma educação rígida, mili-

tarizada e escassa de afeto maternal. Estudou na academia de Belas 

Artes de Belgrado onde obteve sua graduação e pós-graduação. 

Deu início a suas performances nos anos 70.

Desde a academia, Abramovic manifesta sua arte em forma de 

performance, performance essa que Zumthor (2014) analisa dentro 

da literatura como a percepção sensorial, um engajamento do corpo.

Considerada a “avó da arte performática”, por ser a artista de 

maior destaque mundial que começara a atuar nos anos 70, Marina 

é conhecida por trabalhar com os limites do corpo e da mente, de-

safiar a passividade convencional do espectador e interagir com ele.

Suas performances têm como foco o corpo, podem envolver o 

da artista, de parceiros, do público, interagir com objetos, instalações 

e até mesmo com a realidade do local em que acontece. A partir da 

seleção de alguns trabalhos de notoriedade da artista, será discutida 

a relação do engajamento do corpo na obra de arte produzida 

por ela, que exige do público certo grau de entrega para obter-se 

interação, uma participação ativa e proporcionar uma experiência 

de percepção sensorial que proporcione um pensamento reflexivo, 

de apreciação ou entendimento, pessoal ou coletivo.
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Tópicos Dos Procedimentos Metodológicos

Para pleitear este artigo, permeia-se entre arte e performance 

para atingir o entendimento do corpo inserido nessas. Fundamen-

tado na apresentação dos conceitos de corpo orgânico e corpo 

real a partir de teorias lacanianas adotadas por diferentes autores 

em estudos atinentes à arte, e de performance, a partir do conceito 

utilizado por Paul Zumthor e da visão da artista, serão analisadas 

as obras Rhythm 0 (1974), Spirit Cooking (1997), Soul Operation 

Room (2000) e The Artist is Present (2010) respectivamente tradu-

zidos como “Ritmo 0”, “Cozinha Espiritual”, “Sala de Operações 

da Alma” e “A artista está presente” a partir das relações do corpo 

nessas expressões artísticas, sem questionar o que é arte.

Em um recorte temporal que abrange toda a carreira da avó da 

arte performática, as obras em questão foram escolhidas devido às 

diferentes abordagens adotadas pela artista em trabalhar as relações 

de corpo, as sensações produzidas, os limites alcançados e a intera-

ção púbico-artista, público-objeto ou instalação.

A primeira, Ritmo 0, um de seus trabalhos mais antigos, trata-se 

de um momento de intervenção do público no corpo de Marina a 

partir de uma série de objetos disponíveis, a segunda, Cozinha Espi-

tirual, exige maior envolvimento mental e imaginativo do especta-

dor, a terceira, Sala de Operações da Alma, relaciona o corpo físico e 

psíquico em uma instalação e a última, A artista está presente, um de 

seus trabalhos mais conhecidos, envolve o corpo de ambos, artista e 

espectador, e resulta em uma performance emotiva e interativa.
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Fundamentação Teórica

Alicerçado em conceitos de corpo apropriados das teorias laca-

nianas na psicanálise, ainda que Lacan nunca tenha feito a sistemati-

zação que se segue, Nasio (2008), por sua vez, interpretou e dividiu 

as representações do corpo em Real, Imaginário e Simbólico.

Direi que o corpo real é o corpo que sinto, que o corpo 
imaginário é aquele que vejo e que o corpo simbólico é, 
ao mesmo tempo, meu corpo simbolizado, ele próprio 
símbolo e, acima de tudo, significante, isto é, agente de 
mudanças operadas em minha realidade somática, afetiva e 
social. (NASIO, 2008, p. 75)

O primeiro, corpo real, subdivide-se em corpo das sensações, 

do desejo e do gozo, o segundo, imaginário, trata do que é visto 

e percebido instantaneamente pelo sujeito, o corpo simbolizado, 

como uma silhueta ou uma sombra humana, o terceiro, simbó-

lico, é o que nomeia, o símbolo e significante, como o sujeito se 

vê e pensa ser visto.

Ainda assim, Nasio (2008) dedica-se a esclarecer o “corpo real” 

interpretado como “o real do corpo, isto é, tudo o que no corpo é 

presença indelével da vida” em suas três vertentes:

O corpo real é ao mesmo tempo corpo das sensações, 

corpo dos desejos e corpo de gozo. O corpo das 
sensações internas e externas é nosso corpo sensorial; 
aquele dos desejos é nosso corpo erógeno, corpo aberto 
ao corpo do outro para lhe dar prazer e dele receber; e, 
finalmente, o corpo do gozo é nosso corpo quando o 
sentimos despender sua energia, resistir aos mais extremos 
sofrimentos, desgastar-se e degradar-se inexoravelmente. 
Sensação, desejo e gozo são intensidades crescentes de um 
corpo que qualificamos de real; real não porque é sólido 
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e palpável, mas porque a vida que existe nele, essa efusão 
permanente, constitui para nós um impenetrável mistério.” 
(NASIO, 2008, p.76 e 77)

Neste artigo, as definições de interesse a serem aprofundadas e 

relacionadas ao trabalho de Marina Abramovic tratam-se do corpo 

orgânico, físico e considerado por Lacan como de interesse da Me-

dicina e corpo real, com ênfase no corpo das sensações e do gozo.

Ao percorrer o campo da arte, Garcia Junior (2007) entende de 

modo sintético que a arte pode ser interpretada como “uma expe-

riência humana de conhecimento estético que transmite e expressa 

ideias e emoções na forma de um objeto artístico (desenho, pintura, 

escultura, arquitetura etc) e que possui em si o seu próprio valor”.

A performance, no que lhe concerne, como uma expressão da 

arte, é também expressão do corpo em uma experiência de teor 

teatral que envolve emoções reais. Assim, Zumthor (2014) identifica:

Estou particularmente convencido de que a ideia de per-
formance deveria ser amplamente estendida; ela deveria 
englobar o conjunto de fatos que compreende, hoje em 
dia, a palavra recepção, mas relaciono-a ao momento deci-
sivo em que todos os elementos cristalizam em uma e para 
uma percepção sensorial – um engajamento do corpo. (...) 
O termo e a ideia de performance tendem (em todo caso, 
no uso anglo-saxão) a cobrir toda uma espécie de teatrali-
dade. (ZUMTHOR, 2014, s.p.)

De acordo com o Dicionário Priberam, obra de arte trata-se 

de “objeto ou construção que é considerado com valor estético 

ou artístico”, enquanto performance consiste em “(artes) mani-

festação artística que pode combinar várias formas de expressão”. 

A partir dos conceitos e definições apresentados, a obra de arte da 
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performance é, portanto, manifestação de valor estético ou artístico 

carregado de ideias ou sensações que pode ser construído, concebi-

do por meio do engajamento do corpo em suas formas teatrais de 

expressão e envolvimento.

Já na concepção de Marina Abramovic, em entrevista gravada à 

Revista ÉPOCA (2016), performance é construção mental e física 

que o artista performático faz em um específico espaço e tempo 

em frente ao espectador. Diferencia-se do teatro pela veracidade do 

procedimento, e aproxima-se pela atuação.

Os seres humanos têm medo de sofrer, sentir dor e da mor-
talidade. Então eu enfrento esse tipo de medo em frente ao 
público, uso de sua energia e com essa energia posso crescer 
e conduzir meu corpo o mais longe que eu consiga e então, 
liberto a mim mesma desses medos. Se eu posso fazer isso, 
você também pode. (ABRAMOVIC, 2016, s.p.)

Disse a artista em palestra denominada An Art Made of Trust, 

Vulnerability and Connection (Uma arte feita de verdade, vulnera-

bilidade e conexão) para TED Conference.

Análise Das Obras E Aplicação Dos Conceitos

Ritmo 0 (Figura 1) é uma obra de Abramovic que causou 

grande impacto no público. Em “Marina Abramovic on perfor-

ming Rhythm (1974)”, vídeo disponível no canal do YouTube do 

Marina Abramovic Institute (2016)1, Abramovic descreve a per-

formance, a partir da fala da artista sabe-se que ela disponibilizou 

um total de 72 objetos dispostos em uma mesa, entre eles uma 

rosa com espinho, perfume, uvas, vinho, gilete e uma pistola car-

1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xTBkbseXfOQ. Acesso: 27/05/2017 às 
15:00

https://www.youtube.com/watch?v=xTBkbseXfOQ
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regada e o 73°: seu próprio corpo. A plateia teve total autonomia 

em utilizar os utensílios disponíveis durante 6 horas, enquanto a 

artista permaneceu passiva e vulnerável assumindo toda e qualquer 

consequência pelos episódios seguintes. No início as participações 

foram mais sutis, alimentaram-na, deram de beber, colocaram a rosa 

em sua mão, com o passar do tempo, arranharam sua pele com os 

espinhos, beijaram sua boca, tiraram sua blusa, cortaram-na com 

a lâmina de gilete, sugaram seu sangue, deitaram e acorrentaram 

seu corpo, colocaram a arma em sua mão apontada para o próprio 

rosto. Ao final das 6 horas, ela começou a andar ainda em silêncio, 

e os presentes imediatamente correram.

Tem-se a princípio uma performance que relaciona corpos físi-

cos. No entanto, a intervenção em outro corpo compreende uma vi-

vência, uma experiência do sentir, o corpo real que age e o que atua 

como objeto da ação, ou seja, no decorrer do tempo, o lado erógeno 

e sensitivo manifesta-se, daquele que sente prazer e satisfaz-se com o 

momento em que está envolvido físico e emocionalmente. Do outro 

lado, existe o corpo da artista, do ponto de vista físico, objetificado e 

do real, manifestado pelo gozo, suscetível à violência e ao sofrimento.

A performance acabou por revelar muito sobre a natureza 

humana, discutida a fundo por Kant e abordada por Perez (2010) 

como “os elementos biológicos e a causalidade natural que, por 

exemplo, encontramos na disposição animal, no instinto sexual, no 

impulso a se alimentar e na satisfação deles”, sem delongas relacio-

nadas, o momento serviu de experimento social ao tratar de atos 

assinalados pela violência por parte de um grupo de pessoas frente 

à um objeto marcado pelo gênero e vulnerabilidade.
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Figura 1

Fonte: https://nisascreensoundblog.wordpress.com/2016/04/13/rhythm-0-1974-body-as-art/ 
acesso 03/05/2017 às 18:52

A segunda obra tratada tem uma abordagem distinta, em Co-

zinha Espiritual (Figura 2) é trabalhado o corpo real sensorial e a 

performance acontece no campo das ideias. Uma série de receitas 

são escritas na parede com sangue de porco e expostas junto com 

Power Objects (Objetos Poderosos, que consistem em miniaturas 

da figura humana feitas a partir de cera de abelha e banhadas no 

mesmo sangue). O espectador adentra o espaço, é envolvido pelo 

olfato, lê as receitas e visualiza sua realização imaginativamente, 

uma das receitas expostas é:
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DRINQUES DE ESSÊNCIA

Misture leite materno fresco

Com leite de esperma fresco

Beba em noites de terremoto

Olhe no espelho

Pelo tempo que for necessário

Para seu rosto desaparecer

Não coma a luz

Com uma faca afiada

Corte fundo

O dedo médio

Da mão esquerda

Coma a dor

De joelhos

Limpe o chão

Com sua respiração

Inale a poeira

Urina matinal fresca

Salpique sobre

Os pesadelos

Em tempo de dúvida

Mantenha uma pequena

Pedra de meteorito

Na boca
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Figura 2

 
Fonte: http://frank-was-here.tumblr.com/post/75720332026/marina-abramovi%C4%87-spirit-
cooking-1997 acesso 02/05/2017 às 23:50

Neste trabalho o ser humano é exposto a experimentos exóticos 

ao cotidiano que podem causar estranheza, arrepios, repulsa, entre 

outros. O envolvimento entre mente e olfato desperta sensações fí-

sicas e psíquicas, ainda assim, trata-se de uma performance imaterial.

Quarto de Operação da Alma, o terceiro trabalho escolhido, 

consiste em uma instalação separada em ambientes com objetos 

que exigem interação física e temporal, de modo a tornar a expe-

riência voltada para o corpo sensorial em uma atividade de parti-

cipar e assistir os participantes, ser ativo e passivo diante da obra de 

arte. Soul Operation Table (Mesa de Operação da Alma) está inserida 

neste trabalho e refere-se a uma mesa alta, com telas de algodão 

colorido sobre esta pelas quais a luz é filtrada, faz-se necessário 

despir-se, subir e permanecer concentrado por uma hora nas cores. 

A instalação faz do espectador protagonista da performance e do 
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corpo, arte. A sensibilização do físico que experimenta, participa, 

sente e vive a performance. (Figura 3)

Figura 3

Fonte: http://kappatosgallery.com/index.php/exhibitions/past/2001-2005/marina-abramovic-
soul-operation-rooms/ acesso 01/05/2017 às 17:40.

Reprogramming Levitation Module (Reprogramação do Módulo 

de Levitação), também inserido em Soul Operation Room, apre-

senta uma banheira de cobre preenchida com quilos de flores de 

camomila secas com um cristal posicionado acima, é preciso estar 

nu e permanecer em estado meditativo por três horas. A proposta 

de Abramovic é envolver o púbico numa jornada que instigue 

possibilidades de levitação, meditação, percepção extra-sensorial e 
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experiências fora do corpo físico. Um contato direto entre as ver-

tentes do corpo real: a sensação, o desejo e a resistência. (Figura 4)

Figura 4

Fonte: http://kappatosgallery.com/index.php/exhibitions/past/2001-2005/marina-abramovic-
soul-operation-rooms/ acesso 01/05/2017 às 17:40.

Por fim, A Artista Está Presente (Figura 5) é não só a performan-

ce mais significativa e atual na carreira da artista, por ter sido realizada 

no MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York) como também 

a que mais colocou à prova sua resistência física e mental em um 

período de 3 meses de exposição no qual ela permanecera sentada 

durante 7 horas e 30 minutos por dia para estabelecer contato com 

o público e conceber um momento de troca.

A atuação evidencia a relação do corpo orgânico, em uma 

prova de resistência física e o corpo real no estabelecimento do 

diálogo visual com um grande número de espectadores dispostos a 

encarar às mais diversas reações e sensações que aquele momento 

fosse capaz de proporcionar, inclusive na própria Abramovic.
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A participação de seu antigo parceiro de performance e aman-

te, Ulay, por anos não visto pela artista, surpreendeu e emocionou 

o púbico e a ela. Sua presença remeteu a uma série de provas de 

resistência já realizadas por ambos em Relation Work, em portu-

guês Relação Trabalho (1976-88). Neste momento, a veracidade 

e vulnerabilidade da performance tornam-se explícitas, a artista 

chora e sai da inércia de seu repouso para dar às mãos ao parceiro 

rompendo os limites do contato visual e cedendo à emoção.

Figura 5

Fonte: https://ffw.uol.com.br/noticias/arte/marina-abramovic-vem-a-sao-paulo-para-
retrospectiva-sobre-sua-obra-745/galeria/1/ acesso em 15/05/2019 às 15:50.

A sensação, o desejo, a energia consumida: o corpo real e sen-

tido, assim como Nasio fundamentou:

o corpo são as pulsões de vida que nos ligam ao mundo, 
bem como as pulsões de morte que nos separam de tudo 
que ameaça nossa integridade; os dois grupos de pulsões, 
de vida e de morte, trabalham a serviço da vida. É o corpo 
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pulsional que denominamos corpo real ou corpo senti-

do. Seja organismo, força, forma ou símbolo, o corpo con-
tinua sendo o indispensável substrato de todo sentimento 
de si. (NASIO, 2008, p. 122)

Desde o início de sua carreira, Marina Abramovic buscou en-

volver o público em percepções além das visuais, de acordo com 

Ana Bernstein (2003), sua arte trabalha uma relação que a artista 

nomeia de “transação análoga”, que compreende essa troca entre 

espectador e artista. Nas palavras da autora “O trabalho de Abra-

movic pode ser descrito como um ‘projeto de arte-vida’, marcado 

pela necessidade constante de ultrapassar os limites do corpo e da 

mente, de romper os limites entre o público e o privado, vida e arte 

e até mesmo vida e morte.”

Em obras que envolvem tempo, espaço, dor, limites de resistên-

cia física e mental, autoflagelações, mutilações, movimento ou até a 

ausência dele em estados de intensa concentração e meditação, Abra-

movic busca romper limiter e criar pontes, como citado novamente 

por Ana Bernstein (2003, p.379) incluindo palavras da própria artista:

Romper limites é adentrar espaços, possibilitando a troca 
entre esferas distintas. É estar em constante movimento, 
em transição, em transformação. É permitir a si mesmo 
penetrar e ser penetrado, ser modificado, por aquilo que 
lhe é estranho, distante, inesperado. É estar aberto para o 
outro, é criar uma ponte. A ponte é precisamente a ima-
gem escolhida por Abramovic para definir seu trabalho: 
“Como artista eu quero ser uma ponte. A ponte não 
é apenas a passagem entre dois lugares, é também uma 
forma de comunicação. É o entrelugar, onde habitamos 
um estado transitório.” Para Abramovic, o entrelugar é o 
ponto no qual “nossas mentes se encontram mais abertas”. 
Onde não temos nenhuma barreira e somos vulneráveis. 
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Significa que estamos de fato completamente vivos e esse 
é um ponto extremamente importante. “É deste lugar que 
meu trabalho é gerado”. (BERNSTEIN, 2003, p.379)

O trabalho da artista ao longo de sua história no ramo da arte 

performática trabalha pulsões de vida e morte na linha tênue que 

os limita e transpassa, o corpo como essência imprescindível do 

sentimento de si, de experimentar, viver e sentir o outro. Tramitar 

entre a mente, corpo e os limites desses é experenciar a arte de 

Marina Abramovic.

Considerações Finais

Marina Abramovic utiliza o corpo como seu principal instru-

mento de trabalho, sem objetificar, ou dividir o orgânico do real, 

mas experimentando seus limites físicos e sensoriais, relacionan-

do-os. As obras apresentadas são abordagens singulares e distintas 

sobre essa relação.

Com o tempo, o envolvimento do público tornou-se mais 

evidente nas obras, a busca por engajá-lo por meio do corpo e dos 

sentidos com essa participação ativa do espectador que abrange ver, 

fazer, sentir e observar o outro que também vê, faz e sente permite 

uma troca que é visualizada pela artista como enérgica.

Abramovic é extremamente sensitiva e trata de seus trabalhos 

como um momento de troca de energia que alimenta a perfor-

mance, é possível perceber que esta troca possibilita perceber a si e 

ao próximo, uma tomada de consciência de seu corpo físico e psí-

quico a priori para então notar seu semelhante. Este engajamento 

do corpo, do que se sente, vê e é capaz visa também a conexão com 

o que é real e empírico ainda que sua execução seja desafiadora.
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Resumo

A cidade de Palmas tem um grande trecho urbano margeado 

pelas águas da represa Luís Eduardo Magalhães. A Praia da Gracio-

sa, pontos turísticos importantes da cidade, é um local onde a terra 

possui custo elevado. Os estudos da malha urbana próxima às orlas 

mostram-se importantes para a avaliação das futuras consequências 

de um processo acelerado de urbanização. A verticalização recente 

ao longo das margens da Praia da Graciosa pode afetar negativa-

mente a paisagem. As construtoras têm pressionado na ampliação 

do gabarito das edificações e da capacidade construtiva dos lotes. 

O objetivo deste estudo busca refletir sobre ocupações na orla da 
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Praia da Graciosa, em Palmas (TO). Os interesses se desdobrarão 

em diversas investigações: analisar a relação entre a espaço natural 

e espaço construído na orla da Praia da Graciosa; fazer um estudo 

espaço-temporal do uso e ocupação do solo na orla da praia, por 

meio de comparação de imagens de satélite; simular as consequên-

cias da ocupação com modelagens em tecnologias BIM (Building 

Information Modeling) e suas correlações com o recente processo de 

verticalização na cidade. Os procedimentos metodológicos serão 

realizados em 3 etapas, sendo: 1) Revisão Bibliográfica: histórico da 

ocupação urbana de Palmas e da Praia da Graciosa; 2) Estudo do-

cumental: análise de imagens via satélite com uso de Google Earth; 

3) Modelagem e simulação das edificações às margens da região 

da Praia da Graciosa por meio de tecnologia BIM; 4) Análise dos 

resultados e discussão; e conclusão.

Palavras-chave: Modificação da Paisagem, Palmas, Praia da 

Graciosa.

The Process Of Occupation And Land Use 
In The Margins Of Palms Lake: The Case 
Of Praia Da Graciosa.

Abstract

The city of Palmas has a large urban stretch bordering the wa-

ters of the Luis Eduardo Magalhaes dam. Graciosa Beach, one of the 

main tourist attractions in the city, is a place where the cost of land 

is among the highest. The studies of the urban network close to the 

borders are important for the evaluation of the future consequences 

of an accelerated process of urbanization. The recent verticalization 
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along the shores of Graciosa Beach can negatively affect the landsca-

pe. The construction companies have been pressing on the enlarge-

ment of the structure of the buildings and the constructive capacity 

of the lots. The objective of this study is to reflect on occupations 

on the shore of Graciosa Beach, in Palmas (TO). The interests will 

unfold in several investigations: to analyze the relation between the 

natural space and space constructed in the border of Graciosa Beach. 

Making space-time study of the use and occupation of the soil in the 

edge of Graciosa Beach, comparing satellite image. Simulating the 

consequences of the occupation with modeling in BIM (Building 

Information Modeling) technologies and its correlations with the 

recent verticalization process in the city. The methodological pro-

cedures will be carried out in three stages, being: 1) Bibliographic 

Review: historical of the urban occupation of Palmas and Praia da 

Graciosa; 2) Documentary study: analysis of satellite images using 

Google Earth; 3) Modeling and simulation of the buildings on the 

shores of the Praia da Graciosa region using BIM technology; 4) 

Analysis of results and discussion; and conclusion.

Keywords: Graciosa Beach, Landscape Modification, Palmas,

Introdução

A cidade de Palmas é banhada pelo rio Tocantins, tendo um 

grande trecho urbano margeado pelas águas da represa da Usina 

Hidrelétrica (UEH) Luís Eduardo Magalhães, também conhecida 

como Usina do Lajeado. O imenso “lago” possui 172 km de exten-

são, passando por vários municípios. Somente na capital, são 54 km 

de orla, onde estão também presentes praias de águas doces, como 
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a Praia da Graciosa, um dos principais pontos turísticos da cidade e 

onde o custo da terra está entre os mais elevados.

Carvalho et al. (2018) relatam o processo históricos da criação 

de Palmas e a violência de seu processo de espacialização. Para estes 

autores o projeto de Palmas se situa num ponto confuso entre a 

assimilação da crítica ao modernismo, através do discurso, e a sua 

total negação, evidenciada na prática. O Plano Urbanístico Origi-

nal de Palmas (de autoria dos arquitetos Luiz Fernando Teixeira e 

Walfredo Antunes de Oliveira Filho) estabelece na escala macro 

preceitos modernistas, rodoviaristas e racionalistas. Já na escala da 

quadra, o plano ressalta a cultura urbana tradicional e a diferencia-

ção entre o espaço público e privado (CARVALHO et al., 2018).

As quadras formam macroparcelas de dimensões que variam 

de 600 a 700 metros nas laterais. No entanto, conforme Carvalho 

et al. (2018), na parte gráfica do Plano Original não existe nada 

que faça referência real à tradição urbana (desenhos de praças, ruas, 

equipamentos). Os projetos das quadras ficaram a cargo e outros 

escritórios de arquitetura, sendo realizadas ao fio dos anos, de for-

ma acrítica e influenciada pelo mercado imobiliário.

Sabe-se que a urbanização consome grande quantidade de 

matéria e energia, sendo geradora de processos que degeneram 

a paisagem. Um dos componentes mais críticos em relação ao 

meio ambiente está relacionado aos recursos hídricos. Nessa pers-

pectiva, os estudos da malha urbana próxima às orlas mostram-se 

importantes para a avaliação das futuras consequências de um 

processo acelerado de urbanização.

Segundo Carvalho et al. (2018), a ideia dos 300 hab/ha, do pla-

nejamento do crescimento da mancha urbana de forma compacta 
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por fitas e por etapas previstas no Plano Original, não poderiam 

ser mais distantes da dinâmica real da cidade, denotando formas de 

violência institucionalizadas pelos diversos agentes produtores do es-

paço urbano. De acordo com Mascaró (1987), estima-se que Palmas 

possua 1,02 hab/ha em média, o que está muito abaixo recomendá-

vel mínimo de 40 pessoas por hectare e distante do Plano original.

Conforme Paz (2009), existe uma negligência na cidade de 

Palmas em relação às áreas verdes públicas, estando a maioria sem 

a importante cobertura vegetal nativa, bem como mobiliários 

urbanos e equipamentos recreacionais adequados aos diversos 

grupos de usuários. Segundo este mesmo autor, grande parte da 

vegetação natural foi substituída pelos elementos de infraestrutu-

ra e por novas edificações, gerando perdas para a biodiversidade 

nativa e impactos ambientais.

A ocupação do solo de Palmas ocorreu de maneira desorde-

nada ocasionando problemas ambientais e de infraestrutura, fragi-

lizando sobretudo as populações pobres, que foram alocadas em 

áreas distantes e precárias. Conforme Paz (2009):

O governo estadual, que era o proprietário da área ter-
ritorial do município de Palmas-TO, distribuiu grande 
parcela dessa área às várias instituições não-governa-
mentais, como igrejas, entidades de ensino, entidades de 
classes e outros, porém, sem ainda estar pronta a lei do 
uso do solo (PAZ, 2009, p.19).

Entre os objetivos específicos desta investigação estão: analisar 

historicamente a relação entre a espaço natural e espaço construído 

na orla da Praia da Graciosa; fazer um estudo espaço-temporal do 

uso e ocupação do solo na orla da Praia da Graciosa, por meio de 
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comparação de imagens de satélite; simular as consequências da 

ocupação com modelagens em tecnologias BIM (Building Informa-

tion Modelling) e suas correlações com o recente processo de verti-

calização na cidade; antecipar problemas de paisagem que podem 

vir a ocorrer pelo processo de urbanização.

Material E Métodos

O estudo situa-se na subárea de projeto de arquitetura e ur-

banismo, especificamente no campo que estuda a alteração da 

paisagem, tendo como referências pesquisas da área de Desenho 

Ambiental. Os procedimentos metodológicos foram realizados 

em quatro etapas, sendo:

1) Revisão Bibliográfica: histórico da ocupação urbana da orla 

de Palmas, especificamente da Praia da Graciosa; 2) Estudo docu-

mental espaço-temporal: análise de imagens via satélite com uso 

de Google Earth; e análise de imagens de outras fontes publicadas, 

sobre a ocupação da orla da praia da Graciosa; 3) Modelagem e 

simulação das edificações às margens da região da Praia da Gra-

ciosa por meio de tecnologia BIM (Building Information Modelling), 

considerando gabarito das edificações existentes; 4) Análise dos 

resultados e discussão; e conclusão.

Resultados E Discussão

As importantes funções ambientais desempenhadas pelas mar-

gens dos rios e lagos justificam o seu enquadramento em uma ca-

tegoria que precisa ser preservada, conhecida como “Área de Pre-

servação Permanente” (APPs) pelo Código Florestal Brasileiro (Lei 

12.651/2012). Esses ecossistemas de água doce além de possuírem 
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alta riqueza em biodiversidade, proporcionam serviços, sustento e 

moradia a milhões de pessoas em extrema pobreza (TURNER et 

al., 2007). Mensurar os valores da diversidade desses ambientes não 

é tarefa simples, visto que envolvem questões e valores culturais, 

éticos, religiosos, sociais e estéticos.

O sistema hídrico vem sendo reconhecido como uma fonte 

valiosa de informações para o planejamento urbano (MEDEIROS, 

2016). A água também é um importante elemento visual para o 

desenho de paisagens, pois cria relações simbólicas, tendo um papel 

crucial na sobrevivência do homem.

Na cidade de Palmas (TO), há um processo de verticalização 

recente ao longo da orla da praia da Graciosa, com forte pressão 

das construtoras para ampliar o potencial construtivo. Nota-se que 

as margens da orla, sem a infraestrutura de águas pluviais adequada, 

podem ser afetadas negativamente por esse processo.

A região onde se encontra a Praia da Graciosa atualmente é 

uma localização privilegiada, contando com algumas das referên-

cias em gastronomia, condomínios verticais e horizontais, locais de 

entretenimento. Alvo da especulação imobiliária há anos, as quadras 

localizadas no entorno dessa parte da orla tornaram-se endereço de 

alto poder aquisitivo e alvo de interesse das construtoras.

Os lotes da quadra 311 Sul, localizados a poucos metros do 

lago de Palmas, é um dos principais locais para a especulação imo-

biliária na cidade. Inicialmente pensada para ser uma área pública 

e depois cedido à uma empresa particular, a área é repleta de con-

domínio verticais em construção. Atualmente, totalizam-se nove 

condomínios entre concluídos e com obras em andamento. Na 

campanha publicitária realizada pelas empresas construtoras está a 
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proximidade ao principal ponto turístico da capital (praia da Gra-

ciosa), o tamanho generoso das unidades habitacionais (muitas com 

quase 300m2) e a vista panorâmica para o lago e suas ilhas.

Em 2019, Palmas completa 30 anos de existência. Na época 

da implantação da cidade, em 1989, antes da conclusão da Usina 

Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, a Praia da Graciosa estava 

inserida na mata de galeria do Rio Tocantins. Apesar de não contar 

com uma infraestrutura turística adequada, era um dos principais 

locais de encontro dos pioneiros desta nova capital. Havia palcos 

improvisados para shows e as pessoas passavam o dia em barracas 

(Figura 1). Atualmente, esse cenário mudou. Para ilustrar as alte-

rações, realizou-se um estudo temporal da ocupação do solo ao 

longo da orla da praia e apresentados a seguir (Figuras 2,3 e 4).

Figura 1 - A Praia da Graciosa era o ponto de encontro dos pioneiros de Palmas.

Fonte: foto de Maria José de Carvalho/Jornal do Tocantins e foto da palestra de Hildebrando Paz, 
proferida na UFT em 30/04/2019.
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Figura 2 - A Praia da Graciosa e seu entorno em 2002. Figura 3. Praia da Graciosa e 
seu entorno em 2009.

Fonte: GoogleEarth, 2019.

Figura 4 - Praia da Graciosa e seu entorno em 2019.

Fonte: GoogleEarth, 2019.

Após a construção da represa, a Praia da Graciosa teve a 

margem redefinida. Atualmente possui 520 metros de orla, que 

comportam bares e restaurantes, quadras de esporte, marina com 

atracadouro, píer e condomínios verticais (Figura 5). No entanto, 
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diversos projetos foram realizados ao longo dessas três décadas e 

serão apresentados sinteticamente a seguir. Pode-se notar que com 

o passar dos anos, a quantidade de espaços livres públicos e áreas ar-

borizadas foram diminuindo, ao mesmo tempo que as construções 

e lotes privados tomaram conta da área em substituição ao ambien-

te natural. Além disso, áreas antes públicas passaram para a iniciativa 

privada, sendo aquelas substituídas por bares e restaurantes.

Figura 5 - A Praia da Graciosa atualmente.

Fonte: autores, 2019.

O Projeto Orla de autoria do Arquiteto Ruy Otake foi rea-

lizado na década de 1990, onde nota-se a construção de ilhas ar-

tificiais, porém houve a preservação de grande faixa da vegetação 

na orla e de um grande parque linear fazendo a transição da água 

para a cidade (Figura 6).
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Figura 6 - Projeto Orla na visão do arquiteto Ruy Othake.

Fonte: foto da palestra de Hildebrando Paz, proferida na UFT em 30/04/2019.

No Projeto Orla, do ano 2000, dentro do plano de Macro Or-

denamento Territorial da cidade - realizado pela Prefeitura de Pal-

mas, Governo do Estado do Tocantins, Grupo Quatro Arquitetura 

e L.G Engenharia - a faixa de areia da praia da Graciosa já aparece 

próxima a sua conformação atual, a quantidade de lotes privados é 

significativamente menor do que a atual, existindo grandes praças 

públicas e espaços verdes entre as quadras residenciais (Figura 7).
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Figura 7- Detalhe da Praia da Graciosa do Projeto Orla, realizado pelo Grupo Quatro 
arquitetura.

Fonte: Grupo Quatro Arquitetura e L.G Engenharia.

O projeto do Masterplan Praia da Graciosa, do urbanista Jaime 

Lerner, para o Plano de Ação Palmas Sustentável, de 2015, apresenta 

a orla da cidade densamente povoada, com uma faixa de vegetação 

bem mais restrita, apesar de tratada paisagisticamente com uma 

grande quantidade de estrato arbóreo e sombreamento. A maior 

crítica deste plano é que não foi considerado real, pois as projeções 

de população para Palmas não vislumbram um crescimento tão 

acelerado na população da cidade. O plano foi considerado mais 

como uma visão utópica em futuro distante da cidade (Figura 8).
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Figura 8 - Materplan Palmas Sustentável.

Fonte: <jaimelerner.com.br/pt/portfolio/palmas/>, acesso em maio de 2019.

A partir da revisão teórica sobre a evolução histórica da ocu-

pação da orla e as transformações que vem passando, este estudo 

buscou realizar novas imagens e mapas para comparar as mudanças, 

visando a projeção de uma simulação futura. Desta forma, foram 

confeccionados nesta pesquisa duas imagens. A primeira da atual 

ocupação da orla da Praia da Graciosa; e, a segunda, uma simula-

ção de um futuro próximo, para daqui a 30 anos, prevendo todos 

os lotes já ocupados, considerando da tendência e ritmo atual de 

verticalização deste espaço (Figura 09 e Figura 10). A modelagem 

foi realizada em BIM (Revit 2019 – Autodesk), por meio da ferra-

menta de “massa no local”.
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Figura 09 - Modelagem em Bim da orla atualmente, ano 2019.

Fonte: autores, 2019.

Figura 10 - Modelagem em Bim da orla atualmente em um futuro distante, com todos 
os lotes ocupados por edificações em altura.

Fonte: autores, 2019.

A simulação de novas construções, a partir do padrão do mesmo 

gabarito das construções existentes, foi produzida com tecnologia 

BIM (Revit 2019 - Autodesk). Essa projeção demonstra o desenho 

da paisagem será bastante afetado se, ao longo dos próximos 30 

anos, o gabarito na Orla da Praia da Graciosa for mantido. Além 
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disso, podem formar barreiras aos ventos que entram na cidade e 

que ajudam a amenizar o calor. Além de prejudicar a circulação de 

veículos individuais, transporte coletivos e pedestres; e reduzir (ou 

anular) espaços públicos de lazer de uso comum. As construções 

estão sendo realizadas sem nenhum tipo de estudo de impacto de 

vizinhança. A legislação tem flexibilizado o uso e ocupação do solo 

em favor das pressões imobiliárias.

Com estas simulações, percebe-se que existe uma falta de 

importância do caráter social sobre as orlas urbanas. A legislação 

brasileira de áreas de preservação permanente não faz referência à 

melhoria do sistema de espaços livres de uma cidade, preocupan-

do-se quase que exclusivamente com a estabilidade do solo e a 

proteção por meio da vegetação nativa, sem se preocupar com as 

demandas cotidianas dos habitantes.

Conclusão

A urbanização consome grande quantidade de matéria e 

energia, sendo geradora de processos que degeneram a paisagem. 

Nessa perspectiva, os estudos da malha na Praia da Graciosa, na 

orla de Palmas, mostram-se importantes para a avaliação das fu-

turas consequências de um processo acelerado de urbanização. A 

verticalização recente ao longo das margens da Praia vem afetando 

negativamente a paisagem em vários aspectos.

Por conta da valorização imobiliária local, construtoras tem 

pressionado na ampliação potencial construtivo na região da orla, e 

por consequência do gabarito das edificações. Esse processo inten-

sificou-se a partir dos anos 2000, destacando-se a dispersão espacial 
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dos edifícios baixos e a concentração espacial dos edifícios altos. 

A verticalização produz solo urbano na cidade, à medida que são 

construídos diversos pavimentos em um mesmo lote, devendo-se 

seguir as normas contidas no plano diretor do município.

A orla da Graciosa se estende pelas quadras 111 sul e 311 sul, 

onde percebe-se o típico espraiamento da malha urbana, carac-

terística marcante de Palmas. Existe neste quadras, uma grande 

quantidade de lotes vazios e glebas desocupadas, porém em locais 

pontuais, uma grande quantidade de edifícios altos, alguns com 

quase 40 pavimentos.

Em visita ao local, percebe-se que estes poucos prédios, devido a 

sua grande altitude, produzem sombras extensas na praia. Além disso, 

fazem barreiras visuais para observação da paisagem e dos ventos. O 

trânsito na avenida que contorna a orla também já está congestiona-

do nos horários de pico, mostrando a falta de planejamento urbano 

da região. A modelagem realizada comprova esse fato, acrescentado 

uma insustentabilidade para um futuro próximo, caso o potencial se 

mantenha com base nas construções atuais. Além disso, importante 

salientar que as áreas públicas vêm perdendo espaço para os usos 

particulares, sejam residenciais ou comerciais.
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Resumo

O objetivo do referido artigo é a discussão da temática da 

violência doméstica, especificando os motivos pelos quais a cul-

tura da não denúncia é uma realidade no Brasil. O trabalho foi 

produzido através de pesquisas bibliográficas de autores que já de 

alguma forma haviam discutido sobre esse tema. O método de 

pesquisa abrange a perspectiva qualitativa e quantitativa do assunto. 

Os motivos discutidos serão: o medo e a vergonha, a dependência 

financeira atrelada aos filhos, a afetividade masoquista, descrédito 

da vítima e a vitimização secundária e os problemas infraestruturais.
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Abstract

The purpose of this article is to discuss the issue of domestic 

violence, specifying the reasons why the culture of non - reporting 

is a reality in Brazil. The work was produced through method covers 

the qualitative and quantitative perspective of the subject. The mo-

tives discussed will be: fear bibliographical research by authors who 

had already somehow discussed this issue. The research and shame, 

financial dependence on children, masochistic affectivity, disrepute of 

the victim and secondary victimization and infrastructural problems.

Keywords: denunciation, women, violence.

Introdução

A violência doméstica contra as mulheres alcança hoje um 

número elevado de casos que ocorrem cotidianamente em todos 

os meios de sua convivência, desde a sua própria casa até o seu am-

biente de trabalho. Elas são tratadas como objetos dos seus agres-

sores e afastadas de todos os meios sociais que antes conviviam, até 

mesmo da própria família. Todavia, apesar do número crescente 

desses fatos, há uma cultura no Brasil das mulheres não denuncia-

rem seus agressores, tornando-se na maioria dos casos exemplos de 

cifras negras (porcentagens de crimes não solucionados ou punidos 

por não serem conhecidos).

É válido salientar, para um melhor estudo do assunto, sobre 

uma das mais importantes leis no âmbito da violência doméstica, a 

Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). Os seus principais objetivos 

são prevenir e repreender a violência doméstica e familiar, além 
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de coibir e punir esse tipo de violência e dentre outras finalidades. 

Dessa forma, o importante é destacar o aparato legal que está à 

disposição das mulheres em situação de vulnerabilidade, mas que 

na maioria das vezes elas não reconhecem os mecanismos que a lei 

oferece e se tornam reféns de seus agressores e de uma sociedade 

patriarcalista. Segundo uma pesquisa feita em 2017 pelo Datase-

nado, 100% das entrevistadas já ouviram falar sobre a lei maria da 

penha, no entanto, 77% alegaram que sabem pouco sobre ela.

A lei foi inspirada no caso ocorrido no Brasil da própria Maria 

da Penha que recorreu as cortes internacionais por negligência do 

Estado Brasileiro. São elencados diversos tipos de violência em seu 

texto legal, que muitas das vezes são desconhecidas pela população 

como sendo um tipo de violência doméstica. Dentre esses tipos, 

estão elencados no texto da lei a violência física, psicológica (dano 

emocional e diminuição da auto-estima), violência sexual (forçar 

ao casamento, gravidez, ao aborto e estupro), violência patrimonial 

e moral (calúnia, difamação e injúria). Além disso, a lei elenca algu-

mas formas de como esses tipos de violência pode ocorrer

A primeira forma se trata de uma violência presente no âm-

bito da unidade doméstica, onde a mulher tem como seu espaço 

de convívio permanente, tendo ou não vínculo familiar com o 

agressor, assim, compreende-se também nesses casos a violência 

cometida contra as empregadas domésticas que moram no seu lo-

cal de trabalho. Já na segunda forma, podemos adotar um critério 

de unidade familiar, ou seja, consiste na violência cometida no 

âmbito da família, entre indivíduos que se consideram aparenta-

dos, unidos por laços naturais, não se exigindo aqui coabitação, 
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podendo ocorrer em qualquer lugar a violência. Por fim, a Ter-

ceira forma é a agressão ocorrida em qualquer relação íntima de 

afeto que a vítima tenha com o agressor, considerando aqui então 

qualquer indivíduo que conviva ou já tenha convivido com a 

ofendida, como ex-marido ou ex-namorado.

Vale ressaltar que com a criação da lei muita coisa melhorou em 

relação a proteção da mulher frente a esses tipos de violência. De ma-

neira que entes de 2006, os homens tinham uma liberdade enraizada 

culturalmente para agredir suas companheiras indiscriminadamente 

sem receber a punição necessária, dessa forma, os números de casos 

eram bem maiores e não possuíam aparato do Estado como temos 

hoje de certa forma com a criação da lei 11.340/06. Hordienamente, 

existe a possibilidade da prisão do suspeito da agressão, o que antes 

da lei a entrega de uma cesta básica já bastava. Além disso, a violência 

doméstica passa a ser um agravante para aumentar a pena e não mais 

possível substituir essa por doação de cestas básicas ou multas e entres 

outras ações que ela promove depois da sua criação. Antes da lei 

esse tipo de caso era ajuizado na justiça comum, no entanto, hoje já 

se tem os juizados especializados de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, com competência civil e criminal. Porém, mesmo 

que o número de denúncias tenha atingido uma porcentagem maior, 

ainda não é o suficiente.

Assim, apesar de todos esses meios de auxílio para a mulher 

vítima de violência doméstica que a lei proporciona, existe hoje no 

Brasil uma cultura enraizada de não denunciar os seus agressores e 

vemos ainda que é muito pequeno o número de denúncias. Dessa 

forma, através do exposto, se torna de extrema relevância social e 
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jurídica a pesquisa acerca dos motivos que as levam a não denun-

ciar. Sendo assim, o objetivo desse artigo consiste em compreender 

o que as mulheres brasileiras temem ao fazer o relato do crime, por 

quais motivos não procuram as políticas públicas e porque grande 

porcentagem dos casos são desconhecidos. Assim, para desenvolver 

esse assunto intrigante será abordado nesse presente artigo motivos 

baseados em pesquisas bibliográficas sobre o assunto, para que de 

certa forma sirva como caminho para solucionar o problema e dar 

o amparo necessário que a mulher necessita.

Metodologia

O trabalho foi produzido através de pesquisas bibliográficas 

de autores que já de alguma forma haviam discutido sobre esse 

tema. O método de pesquisa abrange a perspectiva qualitativa e 

quantitativa do assunto.

Resultados e discussão

O medo e a vergonha

Cotidianamente vemos situações de mulheres que são agredidas 

e não denunciam seus agressores, sendo elas da família, da vizinhança 

ou do trabalho. O fato é que são inúmeros os casos em que não há 

denúncia, tendo como causa preponderante para isso o medo que a 

vítima tem do seu agressor, o medo de ficar sozinha ou até mesmo 

o medo pelos julgamentos da sociedade. Esse temor fica ainda mais 

constante quando elas são ameaçadas pelos seus companheiros, fican-

do presas ao relacionamento porque são inseguras em relação ao que 

o agressor possa fazer com sua pessoa, ou com seus familiares e até 
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mesmo amigos. Além disso, o companheiro fica muito mais agressivo 

logo após a denúncia ou sobre a ameaça de uma denúncia, deixando 

a mulher mais temerosa, já que casos de assassinato por essa causa são 

constantes no país. De acordo com uma pesquisa feita em 2017 pelo 

Datasenado, 72% das mulheres que já sofreram violência doméstica 

não denunciaram seus agressores por terem medo.

As ameaças se apresentam de formas variadas podendo ser 

contra si próprio – muitos homens colocam à companheira que 

se os deixar irão cometer suicídio ou agressões contra seus filhos. 

Neste período, em que sente que poderá perdê-la, o risco à in-

tegridade desta mulher assume proporções assustadoras. Ao sentir 

que a está perdendo, por deixá-lo, torna-se ainda mais agressivo, 

mais violento. Trata-se de um período muito crítico O processo 

de separação, para a mulher, é permeado por inúmeros questiona-

mentos e dúvidas, como: será que devo deixá-lo agora? Para onde 

vou com as crianças? E se ele vier atrás de nós? Como vou sustentar 

meus filhos sem ele? E se ele conseguir a guarda das crianças? O 

que a família e amigos vão dizer? Como vou provar a violência? 

(MIZUNO; FRAID; CASSAB, 2010)

Levando em consideração o estudo da vitimização nas teorias 

criminológicas, podemos relacionar o medo da vítima com a vitimi-

zação primária, já que a mulher é diretamente atingida pela prática 

do ato delituoso. Consequentemente, como resultados imediatos 

dessa fase da vitimização tem-se lesões físicas, psicológicas e o pior de 

tudo o medo que ela terá da situação piorar, pois a vítima continuará 

com receio da insegurança e periculosidade na qual vivencia.
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É de extrema importância ressaltar que a vergonha também é 

um fator preponderante para que elas decidam continuar com seus 

agressores, pois segundo a mesma pesquisa do Datasenado, 23% das 

mulheres que já sofreram agressão não denunciarem pela vergonha. 

Mas porque teriam vergonha? O fato é que ainda vivemos em uma 

sociedade do patriarcado, sendo assim, a mulher deve ter uma fun-

ção matriarcal dentro de casa, e dentre essas funções está a de zelar 

pelo seu casamento tornando-se em sua mente a própria culpada 

pela situação de violência que presencia diariamente.

Além de que sentem vergonha da separação por não terem 

apoio da família, vergonha de ter se deixado levar por essa situação 

e vergonha de assumir perante a sociedade que não é “forte” o 

suficiente para encarar a situação que atormenta os seus dias. A 

vergonha toma conta do seu ser, pensam que os problemas são 

elas e não os agressores. Além disso, para as vítimasdesse tipo de 

violência é extremamente vergonhoso denunciar o agressor depois 

de longos anos de agressão, pois o pensamento que paira em sua 

mente é este: Porque eu não denunciei antes?

Vale destacar que diante de constantes torturas psicológicas do 

agressor, a mulher se sente uma vergonha diante da sociedade e 

passa a se sentir um ser desprezível merecedora de tudo o que está 

passando, ou seja, de vítima ela passa a ser a culpada. Desse modo, 

a falta de apoio de amigos e familiares contribui diretamente para 

que as mulheres não denunciem seus companheiros. Nesse sentido, 

diante do exposto, a pior violência para as mulheres não é a física 

mas sim a tortura mental e convivência com o medo, o terror e a 

vergonha que vivenciam, onde aniquilam-se a auto-estima da víti-
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ma, deixando graves cicatrizes na alma, que serão difíceis de serem 

apagadas da memória. Dessa maneira, com a fase de vitimização 

terciária da vítima podemos constatar um afastamento das pessoas 

que a rodeiam em seu meio social como trabalho, escola, vizinhan-

ça, igreja e entre outros. Elas se sentem mais humilhadas do que 

antes, pois além de não receberem o apoio necessário da família se 

tornam alvos de comentários maldoso e de perguntas indiscretas. 

“As mulheres, quando realizam queixa na delegacia, estão em um 

momento de conflito, pois, a esses sentimentos de desespero, ver-

gonha e humilhação, junta-se o temor de expor o homem a quem 

escolheu para ser o pai de seus filhos” (SOUZA; ROS, 2006).

Diante do exposto, fica evidente que o medo das consequências 

e a vergonha são causas motivadoras pela escolha de não denunciar 

os agressores, o que pode causar sérios transtornos psicológicos 

para as vítimas ao permanecer nesse tipo de relação totalitária. No 

entanto, se faz necessário um maior acolhimento dessas vítimas 

não só nas delegacias, mas também na sociedade e uma atuação do 

judiciário mais rígida frente aos agressores, para que as mulheres 

possam se sentir mais seguras nos seus próprios espaços de convívio.

Condição financeira atrelada aos filhos

É evidente no atual cenário o quanto o tratamento desigual 

entre homens e mulheres ainda está presente no mercado de tra-

balho, prova disso está no fato de mulheres que possuem a mesma 

qualificação acadêmica e a mesma experiência profissional ganhan-

do menos do que homens, mesmo que estejam fazendo a mesma 

função, sendo assim, essa diferença financeira contribui para gerar 
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conflito entre casais. Entretanto, o nosso foco não se trata especifi-

camente desse tipo de desigualdade, mesmo se tratando de um as-

sunto de extrema relevância, mas sim das consequências desse fato. 

Dessa maneira, podemos atribuir como motivo de muitas mulheres 

não denunciarem seus agressores o fato de serem economicamente 

dependentes deles, já que não possuem as mesmas oportunidades 

de trabalho como eles. Como comprovação disso, está o fato de 

32% das mulheres que sofrem ou já sofrem agressão não terem 

denunciado seus companheiros por dependerem financeiramente 

do agressor, segundo a pesquisa do Datasenado.

Um fator quase onipresente para que a mulher agredida renun-

cie ao direito de denunciar a agressão do parceiro é a sua situação 

financeira desfavorável. Observa-se que grande parte das mulheres 

conhece seus direitos, mas, por questões financeiras, submete-se du-

rante anos a todos os tipos de violência, o que demonstra a relação 

entre a dependência financeira e a postura submissa e servil da vítima 

(PALLOTA; LOURENÇO, 1999 apud SOUZA; ROS, 2006)

A situação fica ainda mais complicada quando o casal possui 

filhos e a mulher não possui condição financeira para manter um 

nível adequado de vida e até mesmo de subsistência para eles. Assim, 

muitas das vezes elas tentam levar uma vida com seus filhos sem 

violência e longe dos seus agressores, porém, a falta de dinheiro 

tanto para ela como para os filhos faz com que voltem a condição 

de submissas e dependentes. Tal fato é comprovado pela pesquisa já 

referida antes, no qual 33% das mulheres que já sofreram violência 

doméstica afirmam que não denunciaram seus companheiros por 

se preocuparem com a criação dos seus filhos. Além de tudo isso, 
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essas mulheres sentem medo de perder a guarda dos filhos, visto 

que se encontram em uma situação de extrema vulnerabilidade.

É de grande importância frisar o quanto as crianças que vivem 

em um ambiente instável de violência doméstica sofrem ao ver o 

sofrimento da mãe, gerando possivelmente transtornos psíquicos 

no futuro. Sendo assim, com a criação da lei 11.340, temos outro 

grande avanço quando a vítima é dependente financeiramente do 

agressor, a assistência econômica para essas mulheres. Entretanto, 

muitas não sabem que possuem esse direito ao seu favor, o de-

vendo ter então uma maior divulgação das políticas públicas que 

dão assistência para essas vítimas, de tal forma que elas sejam mais 

amparadas como a lei prevê e que motivos como o citado aqui 

sejam cada vez mais incomuns. Vale salientar, que essa situação não 

é generalizada, visto que muitas mulheres que não são dependentes 

nesse quesito também ficam presas a relacionamentos violentos.

Afetividade masoquista

Como prova de que a dependência financeira não pode ser 

colocada como fator único e suficiente para a permanência de 

mulheres em relacionamentos abusivos discutiremos o termo com 

influência de Freud e outros autores que foi denominado como 

sendo a “afetividade masoquista”. Masoquismo, dessa forma, en-

tendido como uma forma de suportar a dor para tentar realizar um 

desejo, e não como prazer pela dor. Em outras palavras como se 

valesse pena sentir a dor para obter o que deseja. (NEVES, 2012 

apud PORTO; BUCHER- MALUSCHKE, 2014)

Tal fator é o que explicaria o motivo pelo qual mesmo mu-

lheres de classe média ou alta que poderiam se sustentar tranqui-
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lamente sozinhas permanência em relacionamentos alimentados 

pela violência doméstica. As mulheres de classes média e alta têm 

mais dificuldade de terminar o casamento. Ao contrário do que 

poderia se esperar, pois teriam, em tese, mais condição financeira 

de separar de parceiros violentos. (CUNHA, 2007 apud PORTO; 

BUCHER-MALUSCHKE, 2014).

As motivações de algumas mulheres, como: ser respeitável na 

sociedade, ser casada, ter um lugar de destaque na estratificação social 

ou manter a felicidade dos filhos, também não são suficientes para 

explicar porque se deixam desprezar e acreditam que assim poderão 

mudar o marido. (PORTO; BUCHER-MALUSCHKE, 2014)

Portanto, o que discutimos é que a necessidade de serem 

amadas e da completude culturalmente imposta é criada como 

sendo possível encontrar apenas no outro, levando muitas mu-

lheres a acreditarem que a única possibilidade de felicidade se 

encontra naquele relacionamento.

As mulheres que sofrem violência se colocam como alguém 

que quer amar incondicionalmente, que quer realizar todos os de-

sejos do marido. Contudo, pode-se pensar que, na realidade, essas 

mulheres desejam continuar sendo amadas como foram outrora. 

(PORTO; BUCHER-MALUSCHKE, 2014).

O sentimento de inferioridade de um indivíduo é resultado de 

um “eu” empobrecido, que necessita do amor do outro para ele-

var sua autoestima. Dessa forma, pode-se deduzir que uma pessoa 

que esteja vivendo em situação de violência de forma sistemática 

e repetitiva submete-se a essa vivência por demandar o amor do 

outro a qualquer preço para não se fragilizar ainda mais (FREUD 

1914/2000 apud PORTO; BUCHER-MALUSCHKE, 2014).
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Muitas mulheres se acomodam nesses relacionamento, porque 

são empoderadas por discursos negativos como afirma Porto e Bu-

cher-Maluschke (2014) que dizem “ruim com ele, pior sem ele”, 

“se arrumar outro vai acontecer a mesma coisa”, pois “homem é 

tudo igual, só muda o endereço”. Portanto, a mulher por acreditar 

que se em todo relacionamento haveria aquele mesmo tipo de 

tratamento, ela prefere ficar com o mesmo que já conhece.

Demonstra-se assim como o atendimento a essas mulheres 

devem ser feito de maneira muito mais complexa, com um acom-

panhamento psicológico que compreenda a distorção de conceito 

de “amor romântico” para uma afetividade disposta a suportar o 

que for necessário para viver o que culturalmente é imposto como 

regra. Isso explicaria, o motivo pelo qual muitas mulheres vão a 

delegacia prestam queixa e depois se arrependem e não dão pros-

seguimento a denúncia. Tal fator se dá justamente pelo fato delas 

estarem presas em ciclo vicioso: apanham, o marido pede desculpas 

e promete que aquilo não ocorrerá mais, a mulher se compadece e 

consequentemente a isso tudo, as agressões pioram.

O descrédito da vítima e a vtimização secundária

A vitimização secundária pode ser compreendida como diferen-

te daquela que ocorre como consequência do próprio crime. Essa 

vitimização se dá no encontro da vítima com as instâncias públicas 

que se relacionarão com a sua denúncia. Segundo Morotti (2015) 

pode ser compreendida como “o desrespeito às garantias e aos direi-

tos fundamentais das vítimas de crime no curso do processo penal.“
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A autoculpabilização já promovida pela própria vítima é empode-

rada quando durante o curso do processo penal, ela é forçada a passar 

por situações extremamente desconfortantes como cita Morotti:

Ao procurar amparo da polícia, muitas vezes a vítima não é 

tratada como deveria, isto é, como um sujeito de direito, mas sim 

como mero objeto de investigação, já que se importará unicamente 

com o suspeito do crime. Diante disto, verifica-se que as autorida-

des policiais tratam as vítimas todas de maneira semelhante como 

se um crime fosse igual aos outros. Destarte, o fato de a vítima ter 

que recordar os momentos do crime ao expô-lo para as autori-

dades judiciais, que muitas vezes a trata com falta de sensibilidade 

ou não estão preparadas para lidar com a situação, a sensação de 

constrangimento e humilhação que é submetida ao ser atacada, por 

exemplo, pelo advogado de defesa do delinquente, que joga toda a 

culpa do delito para ela, o reencontro com o agressor em juízo e 

até mesmo a realização do exame médico-forense faz com que seja 

caracterizada a vitimização secundária. Em outras palavras, ao ser 

forçada a explicar o trâmite da infração, a vítima será questionada 

sobre os meios que poderia ter tomado para evitar que a mesma 

acontecesse. Disto, tira-se que ela pode se sentir vitimada mais uma 

vez, independente da ofensa inicial ter acontecido ao longo de um 

grande período de tempo. (Morotti, 2015)

A vítima além de ser forçada a reviver tudo aquilo que acon-

teceu com ela, ainda é culpabilizada pelas estruturas que deveriam 

ampará-la, o que traz pra violência doméstica uma legitimação 

institucional que se aproxima do discurso já utilizada em outras 

épocas como o da “legítima defesa da honra” em crimes passio-
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nais. Ou seja, segundo esse discurso institucionalizado a mulher 

não sofreu a violência doméstica atoa, mas por algum motivo, o que 

demonstra uma falta de capacitação dos agentes públicos.

A BBC em 2015 contou uma história de um acontecimento 

no Brasil que exemplifica essa situação de descrédito a qual estamos 

discutindo: Maria Fernanda (nome fictício) após sofrer diversas 

agressões do seu marido, decide denunciá-lo, mas o amparo que ela 

tem é totalmente insatisfatório:

Eu estava com a minha filha no colo, ele veio me enforcando, 

me encostando na parede. Deixei minha filha cair no chão. Acordei 

nervosa e liguei pro 190. Tranquei-o dentro da casa. Demorou 45 

minutos para a viatura vir até minha casa, e eu estava passando 

muito mal. Quando o policial chegou, ele veio apertando a mão do 

meu namorado, cumprimentando...falou: ‘Boa noite senhor, tudo 

bem?’. O cara tinha acabado de me bater, eu não podia acreditar. 

Fomos até a delegacia da Polícia Civil. Colocaram nós dois na via-

tura, ele não foi algemado, foi do meu lado. O policial foi falando 

várias coisas. ‘Vocês estão de cabeça quente, não precisa fazer B.O., 

isso vai ferrar a vida dele’, dizia. Na delegacia, não foi diferente. O 

delegado ouviu meu depoimento na frente do meu namorado. E 

logo começou: ‘Vocês vêm aqui todo dia por causa dessas coisas de 

mulher e depois fica tudo bem. Você vai fazer isso mesmo? Ele vai 

perder o emprego e não vai adiantar nada porque daqui a pouco 

vão pagar a fiança e ele vai sair ainda mais bravo com você. Essas 

marcas aí? Estão tão fraquinhas... até você chegar no IML (para fazer 

exame de corpo de delito), já vão ter desaparecido. Fiquei ainda 

com mais medo. Eles tentam de todas as formas fazer você desistir. 
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E, no meu caso, eles conseguiram. ‘Vai pra casa, resolve na conver-

sa’, o delegado me dizia. A raiva era tanta que eu comecei a chorar. 

Voltei andando para casa, eles não se ofereceram para me levar. 

Fui caminhando, eu com a minha filha no colo e, por 40 minutos 

até em casa, ele (namorado) veio atrás de mim fazendo ameaças. 

Depois até liguei para o 180 (Disque Denúncia) para poder me 

informar. A moça falou que não estava certo, mas que só poderia 

dar continuidade ao caso se eu fizesse B.O. Eu não tinha apoio da 

família e vi que também não tinha apoio do Estado. (MENDON-

ÇA; BBC, 2015)

Problemas infraestruturais

Um primeiro fator que pode ser analisado é que as Delega-

cias da Mulheres não funcionam 24 hora e fecham nos finais de 

semana – quando ocorre a maior parte das agressões, segundo a 

BBC. Em mesma matéria de 2015 a BBC apresenta os dados de 

368 Delegacias da Mulher para 5,5 mil municípios no Brasil. Por-

tanto, as unidades que teoricamente poderiam atender as mulheres 

e prestar um acolhimento mais especializado tem potencialmente 

sua capacidade reduzida por ter seu tempo de atuação extrema-

mente limitado, levando-as a terem que se submeter em situações 

vexatórias de agentes públicos mal preparados.

Outro fator que precisa ser discutido é que apesar da Lei Maria 

da Penha trazer no seu conteúdo as medidas protetivas de urgência, 

essa tem se demonstrado insuficiente em diversas situações na prática.

Alice Bianchini (2013, p. 165 apud Carvalho, 2014, online) 

destaca as principais características das medidas protetivas de ur-

gência: Caráter primordial de urgência, devendo o juiz decidir em 
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até 48 horas acerca das medidas aplicáveis (art. 18); A ofendida, 

o delegado e o Ministério Público podem requerer as medidas 

protetivas de urgência (art. 19); O juiz pode decretá-las de ofício 

(art. 20); Não há necessidade de manifestação prévia do Minis-

tério Público, nem de audiência das partes, para a concessão das 

medidas (art. 19, §1º); As medidas podem ser aplicadas cumulativa 

ou isoladamente (art. 19, §2º); Pode haver a substituição de uma 

medida por outra, de acordo com o caso, sendo necessária que seja 

mais ou menos drástica, podendo essa mudança ocorrer a qualquer 

tempo, desde que sua eficácia não seja afetada (art. 19, §2º); As 

medidas protetivas de urgência se dividem em duas espécies: as que 

obrigam o agressor (art. 22) e as dirigidas à proteção da vítima e 

seus dependentes (arts. 23 e 24).

Thayse Viana Portela, Bacharela em Direito pela Universida-

de Católica de Brasília, ao elaborar seu Trabalho de Conclusão de 

Curso em 2011, comprovou em pesquisa feita junto ao Juizado de 

sua Cidade, o 1º Juizado Cível e Criminal e de Violência Doméstica 

e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que nos 17 processos 

estudados por ela, todas as vítimas solicitaram medidas protetivas de 

urgência e apenas 7 obtiveram êxito e tiveram parte das medidas 

requeridas deferidas. As outras 10 vítimas tiveram negadas todas as 

medidas protetivas (2011, p. 60 apud Carvalho, 2014, online)

Segundo Carvalho, (2014, online) o próprio período de 48 ho-

ras para o juiz autorizar ou não a medida protetiva pode significar 

a morte da mulher vítima de violência doméstica. Nota- se que 

apesar de todos os avanços que o Brasil tem garantido ao longo dos 

anos, o quanto a LMP têm se demonstrado ineficazes na prática.
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Conclusão

É axiomático que todos os motivos desencorajadores precisam 

ser combatidos como forma a incentiva com que se crie uma cultura 

de denúncia no Brasil. Além daquilo que já se evidencia com clareza, 

como a necessidade do maior número de Delegacias das Mulheres e 

a sua maior distribuição pelos Municípios, uma iniciativa que pode 

contribuir na diminuição e para que a mulher recupere os seus trau-

mas é a criação de mais instituições como os já existentes CEAMs, 

segundo o site da Prefeitura de Goiás (que possui uma unidade):

“O Centro Especializado de Atendimento à Mulher é um 

espaço de orientação e de apoio, principalmente às mulheres que 

estejam em situação de violência doméstica. Nele, são prestados 

atendimentos social, psicológico e jurídico. O atendimento padrão 

é composto de acolhimento, orientação e encaminhamento à Rede 

de Atenção”. (Prefeitura de Goiás)

Essas unidades contribuem para além do mero suporte de se-

gurança, mas fornece um aparato psicológico às mulheres.

Outra inovação que poderia contribuir para essa temática é 

o recém criado “Botão do Pânico”. Segundo Souza (2013, online 

apud Carvalho, 2014, online) é uma ferramenta nova no tocante ao 

combate e prevenção da violência doméstica contra a mulher. Trata-

-se de um Dispositivo de Segurança Preventiva (DSP) que possibilita 

a gravação de áudios e a localização da portadora através de GPS. No 

caso, se trata de um botão que ao apertar a vítima aciona o policia-

mento, auxiliando nas medidas protetivas de maneira mais eficiente.
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Resumo

O presente artigo constitui parte significativa de estudos e 

pesquisas desenvolvidos pelos autores sobre os direitos à saúde. 

A particularidade deste artigo que se propõe objetiva analisar a 

participação política dos usuários dos serviços de saúde nas instân-

cias colegiadas do Sistema Único de Saúde (SUS) no município 

de Goiás/GO. Para tanto, os conceitos adotados como referencial 

teórico são Saúde, Democracia e Cidadania, Participação Popular 
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e Controle Social. Do ponto de vista metodológico, trata-se de 

uma pesquisa qualitativa com dados de teor quantitativo, abran-

gendo a pesquisa bibliográfica, em autores brasileiros e contem-

porâneos; pesquisa documental, principalmente referente ao SUS; 

e pesquisa de campo. Para esta última foi utilizado questionário 

estruturado para realização de pesquisa de opinião com sujeitos 

usuários do Sistema Único de Saúde na Unidade Básica de Saúde 

Dr. Tasso de Camargo – localizada na área urbana do município 

de Goiás. Destaca-se que a participação popular expressa avanços 

e retrocessos entre os ganhos constitucionais e sua materialidade 

na realidade brasileira. E, para além das garantias formais inscri-

tas nas leis e instituições, os direitos – pelo ângulo da dinâmica 

societária – dizem respeito ao modo como as relações sociais se 

objetivam, desencadeando características diferenciadas a partir das 

lutas e mobilizações empreendidas nos diferentes espaços. Desta 

forma, a participação popular, na perspectiva dos direitos à saúde, 

assume centralidade na luta pela qualidade dos serviços prestados. 

Entretanto, denotam-se barreiras na efetivação desses direitos, com 

destaque o acesso à informação, dando materialidade diferenciada 

nas formas de participação; que por vezes, contrapõem os direitos 

de saúde na perspectiva da cidadania.

Palavras-Chave: Participação Popular; Saúde; Cidadania.
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Political Participation In The Sus: 
Challenges For Democratization Of 
Collegiate Bodies

Abstract

Abstract: This article is an important part of studies and has 

authors by authors about the rights to health. The particularity of 

this article is to have been the subject of a research on health care 

services in the collegiate bodies of the Unified Health System (GO) 

in the city of Goiás / GO. For that, the concepts adopted as theo-

retical referential are Health, Democracy and Citizenship, Popular 

Participation and Social Control. From the methodological point of 

view, this is a qualitative research with data of quantitative content, 

covering a bibliographical research, in Brazilian and contemporary 

authors; documentary research, small referring to SUS; and field re-

search. The program was structured to make the opinion survey ba-

sed on data about the cases served by the users of the Unified Health 

System of Tasso de Camargo - located in the urban area of   the city 

of Goiás. It is emphasized that popular participation expressed and 

regressed between the constitutional gains and their materiality in 

the Brazilian reality. And, in addition to guarantees, the way in which 

laws and institutions fit, in a similar way, in societal dynamics may 

have the purpose of changing the social strategies, the strategies of 

change of direction and the mobilizations undertaken in the diffe-

rent spaces. In this way, a popular participation, in the perspective of 

the rights, assumes the centrality in the quality of services provided. 
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However, to denote the barriers in the realization of these rights, 

with emphasis on access to information, giving different materiality 

in the forms of participation; which sometimes contradict health 

rights in the perspective of citizenship.

Keywords: Popular Participation; Cheers; Citizenship.

1. Introdução

Este artigo que ora se apresenta ao VIII Congresso de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Cultura realizado pela Regional Goiás da Uni-

versidade Federal de Goiás é resultado de estudos empreendidos 

pelos autores, seja na condição de graduando no curso de Serviço 

Social e a condição de docente do curso de Serviço Social da Uni-

versidade Federal de Goiás/ Regional Goiás (UFG/RCG) – para 

ambos os autores este estudo advém desde da disciplina de Estágio 

em Serviço Social, mas que culminaram de forma mais sistemática 

nos estudos para o trabalho de conclusão de curso.

Durante esse processo as inquietações direcionavam para 

compreender a participação da população nas instâncias decisó-

rias do Sistema Único de Saúde (SUS), seja por usuários da baixa 

complexidade (nas unidades básicas de saúde) e/ou seja na alta 

complexidade (no Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Goiás) – local este que ambos os autores estiveram presentes, na 

condição de supervisor de estágio e na condição de estagiário.

Destaca-se que este artigo apresenta resultados parciais de es-

tudos e pesquisas cujo tema central é a participação política da so-

ciedade civil no Sistema Único de Saúde (SUS), frente ao processo 

de democratização – não tendo publicação impressa ou digital da 

mesma e, portanto garante sua inediticidade.
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Desta forma, o esforço objetiva compreender como se efetiva o 

direito à participação da comunidade na gestão do Sistema Único 

de Saúde (SUS), conforme a promulgação da Lei 8.142/1990; com 

ênfase à participação nas decisões da política de saúde.

Vale ressaltar que a participação política da população nos 

diferentes espaços é fundamental para a concretização de uma 

sociedade democrática. Sobretudo, na configuração das políticas 

públicas que, atualmente, evidenciam o desmonte dos direitos so-

ciais frente aos constantes ataques à democracia, desencadeando 

na fragilização da cidadania.

Portanto, buscamos demonstrar nesse trabalho, as contraposições 

entre os avanços e retrocessos da política de saúde brasileira com ên-

fase na participação da população na construção do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Sistema este, promulgado na Constituição Federal 

de 1988 e consolidado por meio das leis 8.080/1990 e 8.142/1990.

As antinomias no processo denotam que o expresso em leis 

nem sempre se efetiva em sua plenitude, apresentando graves 

fossos que, por vezes, desencadeiam grandes lacunas entre as pro-

posições legais e sua concretude cotidiana.

Nesse sentido, as inquietações provieram sobretudo na con-

dição dos autores residirem no município de Goiás e partícipes 

como ouvintes das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, 

um dos momentos privilegiados de debates e efetivação de direi-

tos, mas que por vezes denotavam-se ações que caminhavam na 

contramão dos mesmos.

Tais direcionamentos possibilitaram definir o objetivo geral 

deste artigo, qual seja: identificar e analisar a participação política 
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dos usuários dos serviços de saúde nas instâncias do Sistema Único 

de Saúde (SUS) no município de Goiás/GO. Para tanto, a estrutura 

deste artigo assim se apresenta: após esta introdução será explicitado 

o material e método de pesquisa para então adentrar as discussões 

e resultados – fundamentados nos aportes teóricos – para então 

trazer as considerações (finais para o artigo e não para o debate).

2. Material E Métodos

Diante dos apontamentos elencados no item anterior, os autores 

direcionaram o percurso metodológico deste artigo a partir do ob-

jetivo definido, delineando como objeto de pesquisa a participação 

política dos usuários do SUS. Esse trajeto inicial corroborou para 

definir a pesquisa como natureza quanti-qualitativa, posto que uti-

lizou-se da metodologia de coleta de dados a pesquisa de opinião.

Para tanto, foi realizado três características de pesquisa que se 

dialogam e se complementam, a saber: pesquisa teórica, pesquisa 

documental e pesquisa de campo.

A pesquisa teórica, reconhecida comumente, como pesquisa 

bibliográfica ocorreu por meio de livros, artigos, teses e disserta-

ções sobre as seguintes categorias conceituais: Saúde, Democracia, 

Cidadania, Participação Popular.

No que tange a pesquisa documental se deu a partir de Leis, 

documentos oficiais da Secretaria de Saúde do município de Goiás, 

fontes estatísticas, sendo elas: IBGE Cidades, censo demográfico, 

dentre outras.

A pesquisa de campo foi realizada com usuários do Sistema 

Único de Saúde do município de Goiás, assim delimitamos, a partir 
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do critério de viabilidade, o lócus da Unidade Básica de Saúde Tasso 

de Camargo, onde se desencadeou o processo de Pesquisa de Opinião.

Vale ressaltar que segundo a Resolução 510 de 06 de abril de 

2016, que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências 

Humanas e Sociais expressa no parágrafo único as pesquisas que não 

necessitam ser registradas e nem avaliadas pelo CEP, dispondo em seu 

artigo 1º a pesquisa de opinião com participantes não identificados.

Diante disso, segue o debate, resultado e análises – exposto a 

seguir.

3. Resultados E Discussões

Na realidade brasileira, a saúde pública vai assumindo con-

tornos diferenciados ao longo das décadas; marcada por tenciona-

mentos políticos, civis e sociais. Neste sentido, lutas e mobilizações 

vão sendo travadas entre a burguesia e a classe trabalhadora, possi-

bilitando avanços e retrocessos demarcados pela consolidação das 

constituições federais, no campo dos direitos.

Fazendo um recorte para as políticas públicas brasileiras, tais 

contradições tomam evidências ainda mais expressivas diante das 

pautas de governos, sendo apresentadas como mecanismo de con-

trole da sociedade civil, em especial, da classe trabalhadora.

Neste sentido, na particularidade da política de saúde, após 

diversos embates, avanços foram demarcados com algumas reivin-

dicações prioritárias do Movimento de Reforma Sanitária1 Sendo 

1 O Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) instituiu-se no processo de mobilizações 
ampliadas da sociedade brasileira pela redemocratização. Demonstrou a indignação da sociedade 
frente as desigualdades, a mercantilização da saúde (AROUCA, 2003) e, desencadeou-se como ação 
política concentrada em torno de um projeto civilizatório de sociedade inclusiva, solidária, tendo a 
saúde como direito universal de cidadania plena.
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que, apesar das dificuldades do processo constituinte, a saúde, com 

a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) – co-

nhecida como “Constituição Cidadã” – ficou definida com cons-

titutivo do tripé da Seguridade Social, em seu artigo194, assim ex-

presso: 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).

Em vista disso, as questões apresentadas exteriorizam os desa-

fios levantados pelo movimento sócio-histórico da Política de Saú-

de brasileira, tendo como destaque a fragilização das lutas sociais, 

reforçada pela ofensiva neoliberal em curso no país, rebatendo nas 

diversas políticas sociais, rebatendo, na particularidade desse estudo, 

na tentativa de desmonte do Sistema Único de Saúde (SUS).

Portanto, a partir destas exposições, constata-se a necessidade 

de reafirmar o direito a saúde como parte constituinte da cida-

dania plena, devendo reconhecer os movimentos sociais como 

instrumentos basilares na conquista e progresso de garantias por 

direitos junto às políticas sociais.

Para tanto, faz-se necessário sinalizar que nesse estudo com-

preende-se que a palavra cidadania vincula-se a tipologia dos direitos, 

tendo em Marshall seu expoente. Para Vieira (2001, p.33), Marshall: 

“[...] propôs a primeira teoria sociológica de cidadania ao desen-

volver os direitos e obrigações inerentes a condição de cidadão 

[...]” (VIEIRA, 2001 apud GONÇALVES, 2006, p.45).
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Desta forma, essa tipologia dos direitos abarca a compreensão dos 

mesmos pautados nos direitos civis, políticos e sociais2.

No que diz respeito aos direitos civis, os mesmos abrangem 

os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à 

igualdade perante a lei. Referem-se a garantia dos direitos de ir e 

vir, direito de expressão dentre outros, garantindo as relações ci-

vilizadas entre as pessoas e a própria existência da sociedade civil, 

que surgiu com o desenvolvimento do capitalismo. Quanto aos 

direitos políticos, eles tangenciam os direitos de participação do 

cidadão na governança – ambos considerados enquanto direitos 

de primeira geração e de caráter individual.

Os direitos sociais são apreendidos como direitos de segunda 

geração, constituem-se historicamente enquanto produto da cor-

relação de forças entre os indivíduos, como por exemplo, moradia, 

saúde, alimentação, educação lazer, entre outros. Caractereizam-se 

como direitos coletivos e/ou individuais. Estes direitos garantem 

às sociedades politicamente organizadas reduzir excessos de desi-

gualdade produzidas pelo capitalismo, garantindo um mínimo de 

bem-estar a todos, pautados na justiça social.

Entretanto, destaca-se a existência destes direitos não pres-

supõe condição única para a garantia da cidadania, posto que a 

existência da mesma está relacionada com uma série de fatores e 

condicionantes frente as desigualdades advindas do próprio modo 

de produção capitalista que sob o ethos burguês, bem como a cor-

2 Este estudo compreende, ainda, que já foram construídas “outras gerações” de direitos; com 
apreensões que caminham à quarta geração diante da realidade atual – por compreender que os 
direitos são construções sócio-históricas. Conquanto, optou-se nesse artigo apenas por sinalizar as 
gerações que abrangem os direitos civis, políticos e sociais.
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relação de forças estabelecidas no interior de cada sociedade – e, no 

caso brasileiro, as configurações sócio-históricas tem suas marcas no 

patrimonialismo, mandonismo dentre outros que vão acentuando 

ainda mais as diferenças e os acessos à estes direitos.

Reitera-se, com isso, que a cidadania não pressupõe somente 

a capacidade de ter os direitos expressos em lei, mas, sobretudo, a 

efetivação dos mesmos que requerem a capacidade de pugna, fruto 

de mobilizações e lutas historicamente conquistadas.

Segundo Benevides (s.d., p. 09):

[...] a cidadania se define pelos princípios da democra-
cia, significando necessariamente conquista e consolida-
ção social e política. [...] exige instituições, mediações e 
comportamentos próprios, constituindo-se na criação de 
espaços sociais de lutas (movimentos sociais, sindicais e 
populares) e na definição de instituições permanentes para 
a expressão política, como partidos, legislação e órgãos do 
poder público. Distingue-se, portanto, a cidadania passiva 
– aquela que é outorgada pelo Estado, com a idéia moral 
do favor e da tutela – da cidadania ativa, aquela que cons-
titui o cidadão como portador de direitos e deveres, mas 
essencialmente criador de direitos para abrir novos espaços 
de participação política.

Apreende-se, assim, que a compreensão de cidadania requer, 

sobretudo, a necessidade de participação política nas mais diferen-

tes instâncias da sociedade, com vistas à construção, elaboração, 

deliberação e acompanhamento dos direitos conquistados histori-

camente, pressupondo processos de lutas e mobilizações, galgadas 

por meio da participação política dos cidadãos frente as diversas 

políticas públicas e, mesmo do interior destas.
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Neste processo histórico as constituições federais se apresen-

tam como conquistas sociais, sendo a Constituição Federal de 1988 

determinante em relação aos contornos de uma sociedade que 

mais se aproxima à democracia referenciada à todos os cidadãos, 

rompendo com os direcionamentos de “liberdade” e individua-

lismo demarcado na sociedade burguesa. Para tanto, as estratégias 

de participação popular no poder e nas decisões do Estado cons-

tituem-se uma das ações mais profícuas para a construção de polí-

ticas socialmente referenciada. Estas características de participação 

possibilitam assegurar a soberania popular, dentre elas: o voto direto 

e secreto, a iniciativa popular, o plebiscito e, com destaque, os con-

selhos ganhos salutares e imprescindíveis na busca pela democracia 

política demarcada e assumida nesse texto.

Ressalta-se, com isso, que os conselhos são um dos principais 

instrumentos de participação da sociedade civil na esfera pública e 

de controle social. Ainda, nessa mesma Constituição de 1988, hou-

ve o reconhecimento de uma nova institucionalidade, ao dispor no 

seu Art. 1o, parágrafo único que: “Todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente” 

(BRASIL, 1988).

Assim sendo, como já mencionado, uma das formas de parti-

cipação denominado como controle social, são os Conselhos (nas 

mais diferenciadas políticas sociais) definidos, segundo o Observa-

tório dos Direitos dos Cidadãos (2007, p.63), como:
[...] instituições participativas permanentes, definidas le-
galmente como parte da estrutura do Estado, cuja função 
é incidir sobre as políticas públicas em áreas específicas, 
produzindo decisões (que algumas vezes podem assumir 
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a forma de norma estatal), e que contam em sua compo-
sição com a participação de representantes do Estado e 
da sociedade na condição de membros com igual direito 
a voz e voto.

Evidencia-se, ainda, que os conselhos perpassam por diferentes 

estágios de desenvolvimento e consolidação, podendo perceber va-

riáveis em relação ao diálogo entre a sociedade civil e a sociedade 

política, essa forma de participação dos sujeitos que compõem a 

sociedade civil e a relação com outros sujeitos políticos implica 

diretamente na construção da identidade política do conselho na 

perspectiva da democracia efetiva com vistas à cidadania plena.

Sendo assim, depreende-se que os conselhos são uma das for-

mas de controle social, apresentando como espaço participativo e 

deliberativo, em que membros da sociedade política e da sociedade 

civil expressam as demandas de um determinado grupo. E, para 

que esse espaço tenha êxito em suas ações é necessário uma parti-

cipação social efetiva, como aponta Nogueira (2011, p.137), “[...] 

é essa participação que consolida, protege e dinamiza a cidadania e 

todos os variados direitos humanos. Justamente por isso, seus pro-

tagonistas centrais são os cidadãos”.

Na perspectiva de compreender como se apresentam as partici-

pações sociais nas diferentes realidades que este artigo se constitui, ou 

seja, demonstrando apontamentos parciais que possibilitam apreen-

der as características da participação social nas instâncias decisórias 

e colegiadas do Sistema Único de Saúde (SUS), no município de 

Goiás. Nesse sentido, uma das inquietações centrais que direcionam 

diversos estudos dos pesquisadores é identificar a participação da 

população de Goiás/GO no controle social na área da saúde.
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Vale destacar que, o município de Goiás é constituído historica-

mente sob traços e vínculos coronelistas, baseado, principalmente, nas 

correlações de forças entre a classe burguesa e a classe trabalhadora.

Desta forma, a pesquisa de opinião foi realizada – como já ex-

posto – com munícipes de uma região da cidade onde tem o maior 

quantitativo de moradores cadastrados na unidade básica de saúde.

Esta pesquisa realizada em sua maioria com mulheres, acima de 

50 anos, com certa paridade de escolaridade entre ensino médio 

e fundamental e que residem nas intermediações da unidade bá-

sica de saúde denotou-se que os apontamentos tangenciaram três 

características básicas, a saber: Saúde, SUS e Participação Popular.

Nesse sentido, no que tange a saúde e seus aspectos gerais, 

apresenta-se pontos divergentes entre as opiniões dos(as) entrevis-

tados(as), pois, a maioria dos participantes da pesquisa não com-

preendem a saúde como qualidade de vida e completo bem-estar 

físico, mental e social – conceito estabelecido pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) – isto é, alguns têm uma ótica simplista 

de saúde, apenas, como ausência de doença e outros, minoria, en-

tendem na mesma perspectiva da OMS.

No que se refere ao Sistema Único de Saúde identifica-se que 

os sujeitos conhecem o Sistema Único de Saúde e o reconhecem 

como um sistema profícuo para a sociedade brasileira. Contudo, 

quando questionados a respeito do SUS, demonstravam pontos 

convergentes, a saber: debilidades de gestão e não cumprimento 

das metas. Aproximando à realidade dos sujeitos, todos os entrevis-

tados apontaram algum problema no SUS na cidade de Goiás, seja 

no acesso aos serviços ou na qualidade dos atendimentos.
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Quanto aos conhecimentos dos entrevistados sobre os espaços 

de participação política na sociedade, 51% dizem conhecer estes 

espaços e 37% desconhecem totalmente (SANTOS, 2018), no 

entanto, apresentam, dicotomicamente, barreiras para participação 

efetiva, apontando como fator principal, a falta de informação cor-

relacionada a falta de informações sobre controle social.

Sendo assim, a participação dos usuários dos serviços de saúde 

nas instâncias colegiadas da política saúde no município de Goiás, 

depreende-se, a partir dos apontamentos de Santos (2018), que os 

espaços de participação popular são conhecidos por uma parcela 

expressiva da sociedade. Entretanto, o estudo, deste mesmo autor, 

aponta ponderações no que tange ao acesso dos munícipes as re-

uniões dos conselhos e, principalmente, o acesso às informações 

conseguintes desses espaços.

Portanto, apresenta-se uma fragilização do controle social, o 

que compromete o desenvolvimento da ampla participação dos 

usuários da saúde nas instâncias do SUS, acarretando em uma par-

ticipação assistida, isto é, sem participar assiduamente nas formata-

ções e decisões da política de saúde. Sendo conveniente aos proce-

dimentos impostos por parte dos governantes e gestores, decaindo 

sob uma prática que caminha na contramão do que determina os 

princípios constitucionais para uma cidadania plena.

4. Conclusão

A guisa das conclusões para este artigo, não para o estudo, 

denota-se que a participação política é parte constitutiva e consti-

tuinte do processo de coletividade, diante da organização da vida 
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social como um todo, pressupondo interesses e objetivos – que de 

forma dialética – abrangem os sujeitos em sua totalidade.

A partir de então, identificou-se que a participação social na 

realidade brasileira gerou grandes avanços constitucionais, gerando 

ações diferenciadas na realidade do país. No entanto, em contra par-

tida, apresentou retrocessos, demarcados pelos vínculos coronelistas 

diante das diversas políticas públicas. Vale ressaltar que os direitos não 

dizem respeito as garantias formais escritas nas leis e constituições, 

não se trata, entretanto, de negar a importância da ordem legal e 

institucional, garantidora da cidadania e da democracia. Para além das 

garantias formais, os direitos expressam construções sócio-históricas 

que perpassam tanto a dimensão ética da vida social como, também, 

expressões de lutas e mobilizações no processo de construção da 

cidadania, operando como princípios de práticas sociais.

Nessa perspectiva, compreende-se que a participação política 

ainda acontece de maneira irrisória e de pouca maturidade nos 

espaços de direitos, principalmente nos grupos sociais de menor 

consciência coletiva e política, onde determinantes culturais, como 

os fortes traços do coronelismo e do favoritismo norteiam às ações 

e interesses dessa parcela da população, trilhando um percurso in-

verso ao da democracia e da cidadania plena.

Portanto os usuários reconhecem a saúde como um direito 

universal, no entanto, encontram barreiras na efetivação desses di-

reitos, com destaque o acesso à informação, desencadeando, sob o 

ethos burguês, modalidades distintas de participação social
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Resumo

Com a crescente demanda da população por serviços públicos, 

a gestão das prioridades governamentais e dos recursos pela admi-

nistração pública tende a exigir maiores competências em relação 

aos gestores e suas funções, maior capacidade dos órgãos adminis-

trativos para conduzir os negócios públicos e realizar os projetos de 

interesse público. Na administração municipal, essas necessidades 

estão ligadas ao contexto local do município e os problemas que 

este pode apresentar. Sendo assim, considera-se que a eficiência na 
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prestação de serviços pode estar atrelada à forma de gestão incor-

porada na estrutura da administração pública municipal. Se a gestão 

dos serviços públicos ocorre de maneira ineficiente, o desempenho 

da política pública está comprometido. Com a intenção de verificar 

se as práticas de gestão necessárias são adotadas, o presente artigo 

buscou analisar o atual nível de gestão da prefeitura da Cidade 

de Goiás. Os dados foram coletados utilizando-se o instrumento 

de pesquisa desenvolvido pelo Projeto Extensão Industrial Expor-

tadora (PEIEX). Metodologicamente, a pesquisa é quantitativa e 

com survey, sendo o público-alvo da pesquisa os empregados pú-

blicos da prefeitura que representam as áreas descritas na pesquisa. 

Os dados foram analisados por meio de média e desvio padrão. As 

áreas analisadas na prefeitura municipal correspondem à área de 

Administração Estratégica, Recursos Humanos e a área de Finan-

ças e Custos, sendo a Administração Estratégica a área que possui 

o maior índice de práticas de gestão. Basicamente, isso sinaliza que 

a gestão pública municipal de Goiás (GO) adota práticas de estra-

tégia organizacional, estrutura organizacional e utiliza indicadores 

de desempenho. Este estudo avança ao demonstrar que a gestão 

pública municipal perpassa principalmente pelas áreas de cunho 

estratégico, gestão de pessoas e finanças. Numa análise preliminar, 

os resultados apontam que a gestão pública parece diferir da gestão 

privada no que concerne as áreas de maior nível de gestão. A pes-

quisa em tela gera acúmulo científico na literatura já desenvolvida 

a respeito de gestão pública.

Palavras-chave: Gestão Pública. Eficiência. Áreas funcionais.
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Abstract

With the increasing demand for public services for public ad-

ministration, the ability to manage resources and functions in rela-

tion to managers and functions, greater ability to manage resources 

to perform services and carry out projects of public interest. The 

municipal administration, which has as its static theme the local 

context of the municipality and the problems that it can present. 

Thus, considering the provision of services may be tied to the 

form of management incorporated into the structure of municipal 

public administration. The management of a public organization 

is ineffective, an efficiency of public policy is compromised. In 

order to verify if the management companies are adopted, what 

you need to verify the current level of management of the city 

of Goiás. The data was using the research tool developed by the 

Extension Industrial Exporting Project (PEIEX). Methodologi-

cally, the research is descriptive and exploratory, and the data were 

staggered by mean and standard deviation. The areas analyzed in 

the municipal government account for an area of   Strategic Ad-

ministration, Human Resources and a Area of   Finance and Costs, 

being one of the Strategies of Strategic Administration, an area 

that has the highest index of management practices. Basically, this 

is to signal that a municipal management of Goiás (GO) adopts 

practices of organizational change, organizational structure and use 

of performance indicators. This study advances by demonstrating 

that the management of a municipal city has crossed strategic areas, 

people management and finances. Results suggests that public ad-
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ministration differs from private business administration in terms 

of management level. Research on scientific consultation has alrea-

dy been published in the journal.

Keywords: Public administration. Efficiency. Functional areas.

Introdução

A administração pública municipal pode ser compreendida 

como o ente jurídico responsável por atender aos interesses da 

comunidade local, isto é, o instrumento político que executa di-

versas atividades para que o atendimento das necessidades básicas 

do coletivo possa ser efetuado, entendendo-se que esse atendi-

mento configura os direitos fundamentais do cidadão previstos na 

Constituição Federal. Portanto, o governo municipal deve executar 

ações que visem ao desenvolvimento local e proporcione aos seus 

habitantes um patamar de bem-estar mediante os seus poderes exe-

cutivo e legislativo (KLERING et al., 2011).

Em todas as esferas da administração pública, seja federal, esta-

dual, distrital ou municipal, os serviços a serem realizados depen-

dem do aparato de pessoal que o governo possui para cumprir as 

respectivas funções. Além disso, a forma de gerir tanto os recursos 

humanos quanto os financeiros define a qualidade do serviço exe-

cutado. Tendo em vista que a administração pública atual, mesmo 

sendo configurada no formato do modelo gerencial, ainda carrega 

traços fortes do modelo anterior, o burocrático, o que influencia 

no modelo de gestão utilizado para cumprir as funções da admi-

nistração pública.
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Partindo do fato de que a população necessita que o poder po-

lítico seja competente para administrar e gerir as prioridades que 

surgem no cotidiano da gestão publica, o objetivo geral deste artigo 

é analisar o atual nível de gestão na prefeitura da Cidade de Goiás.

Este artigo busca fazer uma análise dos métodos usados pela 

gestão pública municipal, bem como as suas estratégias para cum-

prir com as suas funções, seguindo o padrão que foi adotado na 

pesquisa realizada no setor de confecções cearenses. E a relevância 

desse estudo é fazer uma análise descritiva das áreas funcionais que 

compõem o órgão da prefeitura municipal.

Metodologicamente, a pesquisa foi baseada em um artigo 

chamado “Gerenciando os caminhos para mudança: Um estudo 

sobre o ambiente interno de confecções cearenses” (LEMOS et al, 

2011), que utilizou a metodologia de um programa governamental 

chamado Projeto Extensão Industrial Exportadora (PEIEX). De 

forma específica, o nível de gestão da prefeitura municipal de Goiás 

foi analisado por meio de estatística descritiva. A estrutura deste 

artigo está composta pela revisão bibliográfica que apresenta a his-

tória da administração pública no Brasil, o modo de operação do 

governo municipal e por último expõe os modelos de gerência que 

se aplicam na administração pública municipal. Em seguida, está 

descrita a pesquisa empregada na prefeitura da Cidade de Goiás 

com os referentes resultados.

Gestão Pública

A Gestão Pública é definida de acordo com a evolução da 

história do ser humano, e em consequência disso, as mudanças de 
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necessidades da sociedade também se alteraram e modificaram 

gradativamente os meios utilizados para administrar determinada 

localidade ou Estado, sendo este processo muito lento em compa-

ração com a gestão empresarial (QUADROS, 2017).

A gestão pública é o mais novo termo utilizado para indicar 

as novas práticas da Administração no setor público (MARTINS, 

2017). Segundo Maximiano “administrar é o processo de realizar e 

alcançar ações que utilizam recursos para atingir objetivos” (MA-

XIMIANO, 2000, p.25). De acordo com os conceitos dos autores, 

a gestão pública, com suas novas práticas, deve realizar ações com o 

objetivo de alcançar resultados, estes resultados devem ser direcio-

nados à população.

Quanto a Administração Pública, em um sentindo amplo, a 

função do governo remete aos “[...] entes que exercem a atividade 

administrativa; compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes pú-

blicos incumbidos de exercer uma das funções em que se triparte a 

atividade estatal [...]”. (DI PIETRO, 2014 p. 50).

Tópicos Da Pesquisa

A literatura sobre negócios apresenta que as organizações 

devem possuir pelo menos três áreas funcionais: Administração 

Estratégica, Finanças e Custos, Produto e Manufatura. Segundo 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p. 6), historicamente, a área de Ad-

ministração Estratégica é considerada a mais importante, pois seu 

processo consiste em um “conjunto completo de compromissos, 

decisões e ações necessários para que a empresa obtenha vantagem 

competitiva e retornos acima da média”.
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Apesar da importância atribuída ao tema da Administração Es-

tratégica, observa-se uma dificuldade na elaboração e aplicação dos 

objetivos estratégicos por parte das empresas, principalmente pelas 

de pequeno porte. Conforme Ruas (2003), somente 10% das es-

tratégias formuladas pelas empresas são implementadas. Não restam 

dúvidas de que a estratégia é importante. Para Whittington (2002), 

os clássicos teóricos já afirmavam que para um bom planejamento, 

faz-se necessário conhecer os ambientes organizacionais, e com 

isso, elaborar cálculos e análises com o objetivo de maximizar a 

vantagem a longo prazo.

Contudo, os empresários de pequeno porte, no seu pragmatis-

mo cotidiano, na ausência de estrutura organizacional que agilize o 

controle, coordenação e comunicação das tarefas e principalmente 

pela carência de pessoas, mormente parecem se interessar nas fun-

ções mais básicas das suas empresas, como as técnicas, as funções 

comerciais e as financeiras. Esse trade-off entre ser estratégico nas suas 

ações e trabalhar na base da experiência e no pragmatismo é justi-

ficado pela ausência de estrutura organizacional robusta. Se não há 

estrutura, há acúmulo de tarefas, confusão, desordem, o que incorre 

em menos tempo por parte dos gestores para agir estrategicamente.

No contexto da análise das estruturas organizacionais, a escas-

sez de recursos atrapalha o desenvolvimento empresarial (GREI-

NER, 1986). Para corroborar esse entendimento, no contexto da 

análise interna, Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) entendem que 

as pessoas são os ativos mais importantes das organizações, pois 

produzem inovações, que conduzem à possibilidade de geração 

de vantagem competitiva.
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Muitas vezes, a gestão de pessoas é resumida em gestão bu-

rocrática de departamento pessoal. O risco incorrido pelos em-

presários que operam suas empresas nessas condições é de perder 

talentos, e como Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p.70) afirmam, 

“onde quer que o talento vá, as inovações, a criatividade e certa-

mente o crescimento econômico irão com eles”.

As pessoas, como recursos particularmente importantes para 

produzirem inovação e gerar vantagem competitiva, em tese, de-

veriam ser administradas, pois conforme Hitt, Ireland e Hoskisson 

(2008, p. 70), “mesmo que não sejam fundamentais em algumas 

indústrias (setores), elas são necessárias para a criação e implemen-

tação de estratégias nas empresas”.

Nesse contexto de ultra competitividade, principalmente para 

alguns setores, as fontes tradicionais de vantagem competitiva não 

são mais eficazes quanto costumavam ser. Com concorrentes mais 

globais e inovadores, o ciclo de vida dos produtos reduziu, assim, 

o conhecimento e inovação passaram a ser considerados ativos 

extremamente importantes nas empresas que querem retornos 

acima da média.

Estudos apontam que, embora as empresas tenham se tornado 

eficientes nos últimos anos, elas precisarão ser extremamente ino-

vadoras para criar vantagens competitivas sustentáveis. A gestão da 

inovação passa então a ser o esforço da administração empresarial 

para determinar o êxito organizacional no século XXI.

Ainda corroborando o resultado, Batista et. al (2008) desen-

volveram estudo sobre a percepção do empresário cearense a res-

peito da inovação. Verificou-se que os empreendedores têm uma 
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ideia acentuada acerca da inovação, e que se sentem capazes de 

romper paradigmas realizando-as em suas empresas. Mas afirmam 

que não a efetivam.

Mas, diferentemente de outras nações como a japonesa, por 

exemplo, que possui um número interessante de engenheiros que 

trabalham no desenvolvimento de tecnologias disruptivas (aque-

las que destroem o valor da tecnologia em vigência e que criam 

novos mercados), o cenário brasileiro é bem diferente. Mesmo 

quando comparado com países também emergentes como China 

e Índia, a capacidade brasileira de transformar conhecimento em 

inovação é baixa.

Segundo Castro (2007), o Brasil não pode copiar o modelo de 

inovação adotado por outros países, mas se basear na estratégia e 

estrutura relativas à sua realidade. Os casos de sucesso de empresas 

nacionais estão quase sempre ligados à iniciativa individual, ou seja, 

ao empreendedor e sua iniciativa como inovador. Segundo Castro 

(2007), o sistema educacional brasileiro também tem parcela de 

responsabilidade sobre o baixo interesse em inovação nos indiví-

duos. Segundo ele, o sistema foi uniformizado, o que dificulta o 

aprendizado auto didático.

Abordagem Metodológica

Nesta sessão será apresentada a abordagem metodológica, ou 

seja, o caminho percorrido pelos pesquisadores na consecução da 

pesquisa.
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Estratégia De Coleta De Dados E Instrumentos
De Pesquisa

Para investigar o atual nível de gestão da prefeitura da Cidade 

de Goiás, os autores adotaram a mesma metodologia de análise uti-

lizada por Lemos et al. (2011), que investigaram o nível de gestão 

adotado por empresas de confecção de pequeno porte em Fortaleza 

(CE). Para isso, utilizaram o questionário desenvolvido pelo Proje-

to Extensão Industrial Exportadora (PEIEX), que checa o índice 

de práticas de atividades empresariais de todas as áreas funcionais 

que teoricamente uma empresa deveria ter para ser competitiva.

Este estudo possui caráter quantitativo e se caracteriza como 

pesquisa survey. A pesquisa quantitativa é aquela que faz a men-

suração matemática dos dados, expressos através de grandezas 

numéricas e relatam as características de determinados fenôme-

nos ou população, utilizando técnicas padronizadas de coleta de 

dados e variáveis quantitativas (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

A pesquisa com survey coleta as informações de um grupo que 

está diretamente relacionado com objeto de estudo e o contexto 

a ser analisado, sendo os entrevistados representantes desse grupo 

de interesse (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Diante do fato de 

não se ter um grande acúmulo de estudos acadêmicos publicados 

sobre o tema, foi necessário um cuidado então com todos os dados 

coletados, pelo fato de serem primários.

Por meio de uma escala, verifica-se então os itens que a gestão 

pratica (assinalando S), os que não pratica (assinalando N), e ainda 

os que pratica parcialmente (assinalando P). Por meio do check-list 
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foi possível ter acesso aos fatores de análise de nível de gestão das 

áreas de Administração Estratégica, Capital Humano, Finanças e 

Custos, Vendas e Marketing e Gestão da Inovação das empresas 

estudadas. Entretanto, a fase exploratória da pesquisa revelou que a 

prefeitura de Goiás possui somente as áreas de Administração Es-

tratégica, Capital Humano e Finanças e Custos. Os aspectos gerais 

das áreas estudadas são apresentados a seguir.

As áreas descritas logo abaixo foram destacadas a partir do check-

-list utilizado para fazer a pesquisa com o grupo de respondentes 

gestores das respectivas áreas estudadas. O check-list em questão se 

divide em seis diferentes áreas, sendo elas: 1) administração estraté-

gica; 2) capital humano; 3) finanças e custos; 4) vendas e marketing; 

5) produto e manufatura e 6) comércio exterior. Como a instituição 

onde ocorreu a pesquisa se trata de um órgão público, a Prefeitura 

Municipal de Goiás, nem todas as áreas citadas acima faziam parte 

da estrutura do órgão, somente as que estão descritas abaixo, sendo 

elas a Administração Estratégica, o Capital Humano ou Recursos 

Humanos e a área de Finanças e Custos. A pontuação de cada grupo 

e área é dada logo abaixo por tabela. Originalmente, este check-list 

foi elaborado de acordo com estrutura de uma pequena empresa, 

neste caso, uma confecção localizada no Ceará. Para a aplicação do 

mesmo em uma instituição que administra o município da cidade, 

foi feita uma adaptação na aplicação do check-list para que fosse viável 

a obtenção dos dados. O perfil dos respondentes corresponde aos 

responsáveis de cada área existente na estrutura da prefeitura. A cada 

um foi entregue o check-list com as questões referentes a suas áreas de 

atuação na prefeitura, os mesmos pontuaram os itens de acordo com 

suas próprias percepções das atividades realizadas.
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A área de Administração Estratégica possui três grupos de aná-

lise. O primeiro grupo, Estratégia Organizacional, é voltada para 

a forma com que as organizações trabalham no alcance de seus 

objetivos. Envolve a análise das diretrizes organizacionais e a forma 

com que a informação é disseminada pela empresa. O segundo 

grupo, Estrutura Organizacional, verifica como as pessoas estão 

distribuídas dentro dos diversos níveis hierárquicos, ocupando po-

sições hierárquicas e comunicando-se entre si. Atividades como al-

vará de funcionamento, organograma geral do órgão, descrição de 

funções, políticas institucionalizadas e manualização são atividades 

básicas esperadas para a gestão deste fator. Por fim, o terceiro 

grupo, Indicadores de Desempenho Clássicos (cliente, financeira, 

aprendizado e inovação e processos internos), mensura a eficiência 

nas estratégias organizacionais.

A área de Recursos Humanos possui quatro grupos de análise. 

Sua eficiência é analisada baseada na existência de Estratégias de 

Recursos Humanos, Administração de Recursos Humanos, Polí-

ticas de Educação e Treinamento e por meio de Indicadores de 

Recursos Humanos.

O grupo intitulado Estratégias de Recursos Humanos analisa 

as políticas internas de estabelecimento de direitos e deveres dos 

colaboradores. O grupo Administração de Recursos Humanos é 

referente aos controles e registros dos funcionários ativos, critérios 

de admissão e políticas de desempenho. Além disso, infere sobre as 

obrigações trabalhistas que as instituições devem manter para estar 

em conformidade com as expectativas das agências reguladoras.
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O grupo Educação e Treinamento refere-se à identificação das 

necessidades de investir em educação e treinamento dos colabora-

dores, bem como a forma de avaliação do aprendizado. O último 

grupo de análise da área de Capital Humano refere-se aos Indi-

cadores de Recursos Humanos, que verifica questões de ausência 

ao trabalho, rotatividade, avaliação de desempenho e realização de 

pesquisa de clima e satisfação dos funcionários.

A área de Finanças e Custos possui quatro grupos: Administra-

ção Financeira, Indicadores Financeiros, Administração de Custos 

e Indicadores de Custos. Observou-se que o grupo Administração 

Financeira se refere a execução de controle de contas a pagar e a 

receber, se a instituição desconta títulos, possui critérios de aplica-

ção, e acima de tudo, se possui situação creditícia regular.

O grupo Indicadores Financeiros refere-se aos recursos finan-

ceiros possuídos pelo órgão, se este segue as diretrizes orçamentárias 

e executa balancete contábil. Mas principalmente refere-se às polí-

ticas de pagamento e recebimento junto aos colaboradores e usuá-

rios do serviço. O grupo Administração de Custos é analisado pelo 

entendimento da forma com que a instituição estrutura a realização 

do custo do serviço. Adicionalmente, se utiliza alguma planilha para 

reduzir os erros de cálculo. O grupo de análise Indicadores de Custo 

trata do controle dos custos fixos e variáveis das necessidades, custos 

referentes ao aparato de pessoal e despesas afins.

Delimitação Da Pesquisa

O objeto de estudo da pesquisa foram as práticas de gestão 

da Prefeitura Municipal da Cidade de Goiás (GO). Esse órgão foi 
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escolhido pelo fato de ser o local onde os autores realizaram a 

disciplina de Estágio Supervisionado no Curso de Administração 

da UFG Regional Goiás. Com efeito, o local foi escolhido por 

conveniência e acessibilidade. A pesquisa se destinou aos emprega-

dos públicos que trabalham no local em questão.

Plano De Análise Estatística

Para cada resposta correspondente aos fatores de análise de nível 

de gestão foram atribuídos valores, sendo 2 (dois) para as práticas 

realizadas, 0 (zero) para as práticas não realizadas e 1(um) para as par-

cialmente realizadas. Dessa maneira, foi possível calcular a tendência 

central ou média aritmética de cada nível de gestão para cada área 

funcional estudada. Os dados foram tabulados no Excel e em seguida 

utilizou-se de estatística descritiva. Os pesquisadores concentraram-

-se na apresentação das médias e desvios-padrão da pontuação obtida 

nas áreas funcionais da Prefeitura Municipal de Goiás.

Os valores obtidos foram números reais compreendidos no in-

tervalo fechado de 0 a 2. Segundo Magalhães (2008), a alternativa a 

ser adotada para essa espécie de dados é construir classes ou faixas 

de valores e contar o número de ocorrências em cada faixa, a fim 

de proporcionar um meio eficaz de estudo do comportamento dos 

dados. Apesar das medidas de tendência central fornecerem uma 

ideia do comportamento dos dados, elas podem esconder valiosas 

informações, podendo não ser suficientes para descrever e discri-

minar os dados (Magalhães, 2008). Assim, para medir a variabilidade 

dos valores, utilizamos como medida de dispersão o desvio padrão.
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Para analisar os resultados, os pesquisadores utilizaram um qua-

dro de recomendação de análise (QUADRO 1).

Quadro 1 – Recomendação de análise

Medida Nível Análise

Critério para média

Baixo Até 0,572

Intermediário Até 0,572 a 1,287

Elevado Acima de 1,287

Critério para desvio 
padrão

Baixo Até 0,5

Intermediário Acima de 0,5 a 0,8

Elevado Acima de 0,8
Fonte: Lemos et al (2011, p. 95).

Análise Dos Resultados

Breve Histórico Da Cidade de Goiás

Fundada em decorrência da descoberta das minas auríferas, 

a Cidade de Goiás está localizada em um terreno acidentado às 

margens do Rio Vermelho. De traçado inteiramente irregular, teve 

formação espontânea sem nenhuma norma ou orientação na orga-

nização espacial. Suas ruas são estreitas e tortuosas, suas praças são 

como um alargamento das vias, criando largos assim como o mo-

delo medieval cristão das cidades portuguesas (COELHO, 1996).

As casas são construídas em alvenaria, de taipa, adobe ou tijolo 

rebocado e caiado de branco, tendo portas e janelas em madeira 

pintada com cores fortes semelhantes à arquitetura popular portu-

guesa encontrada no interior de Portugal.
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Patrimônio histórico da humanidade, a Cidade de Goiás está 

localizada ao pé da Serra Dourada, cercada de belos morros verdes 

e cortada por rios. Com vegetação bastante variada, é dividida em 

regiões de florestas, cerrados e campos. É caracterizado por um 

clima seco com uma temperatura média anual de 23°.

A Cidade de Goiás possui uma área de 3.108,019 Km² (IBGE 

2018) e uma população estimada, segundo o IBGE em 2018, de 

24.727 habitantes. Estando localizada à 136 km de Goiânia e 320 km 

de Brasília, a Cidade de Goiás pode ser visitada através das rodovias 

GO-060 e BR-070. Na rodoviária local e de Goiânia uma boa frota 

de ônibus permite a viagem a cada três horas. O aeroporto local é 

pavimentado e homologado, com pista de 1.500 metros de distância.

A base econômica do município, além do turismo e o expressivo 

comércio local, tem na agropecuária sua fonte de sustentação. Hotéis 

e pousadas de arquitetura histórica proporcionam comodidade e as-

seguram a hospedagem na cidade. Há também áreas de camping nos 

balneários da região para os aventureiros e os adeptos ao ecoturismo.

Resultados

Os resultados obtidos pela pesquisa demonstraram que a Admi-

nistração Estratégica da Prefeitura Municipal da Cidade de Goiás 

contém o maior índice de práticas de gestão realizadas, atingindo 

um nível elevado (Quadro 1), enquanto que a área de Finanças e 

Custos é a que possui menor índice de práticas de gestão, estando 

disposta em um nível intermediário como expressado logo abaixo 

(FIGURA 1).
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Figura 1 – Análise geral das práticas realizadas

Fonte: Dados da pesquisa

Sendo assim, apresentam-se as variáveis em tabela que foram 

consideradas para cada área que compõe a estrutura da Prefeitura 

Municipal, com seus respectivos valores de média e desvio padrão 

que mensuram o índice das práticas e evidenciam as diferentes 

percepções.

Na área de Administração Estratégica, é possível identificar um 

nível elevado de médias que compreende uma variação de 2 a 1,33. 

Os desvios padrões correspondentes se encontram em um nível 

baixo e elevado. Isso demonstra que os indícios de gestão estão 

sendo praticados de forma positiva, porém, há contradições quanto 

a isso (TABELA 1).

Tabela 1 – Escala Grupo Administração Estratégica

Administração Estratégica Média Desvio

Estratégia Organizacional 2 0

Estrutura Organizacional 2 0

Indicadores de desempenho 1,333 1,033
Fonte: Dados da pesquisa.
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Na estratégia organizacional, o nível de práticas gerenciais é 

elevado, o que evidencia que as estratégias utilizadas atingem sucesso 

e provocam bons resultados. O inexistente desvio padrão denota a 

unanimidade em relação à essa opinião. Da mesma forma, a estrutura 

organizacional obtém o mesmo êxito. Já os indicadores de desempe-

nho também possuem elevado nível de práticas de gestão, porém o 

desvio padrão, igualmente elevado, expressa uma oposição.

No setor de Recursos Humanos, a variação das médias com-

preende um intervalo de 2 a 1,33 e demonstra-se que o nível 

de práticas de todos os grupos é elevado, mas o desvio padrão se 

encontra em todos os níveis: baixo, intermediário e elevado, confi-

gurando um intervalo que vai de 0 a 1,03 (TABELA 2).

Tabela 2 – Escala Grupo Capital Humano

Capital Humano Média Desvio

Estratégias de Recursos Humanos 1,429 0,938

Administração de Recursos Humanos 2 0

Educação e Treinamento 1,667 0,816

Indicadores de Recursos Humanos 1,333 1,033
Fonte: Dados da pesquisa

O grupo de Administração de Recursos Humanos foi o que 

apresentou a maior média e, portanto, possui um nível elevado de 

práticas de gestão. O desvio padrão nulo confere conformidade 

total de opinião. Embora o grupo de Estratégia de Recursos Hu-

manos possua um nível de categoria elevada, o desvio de percepção 

elevado traz divergências em relação às práticas de gestão. O mes-

mo pode ser dito dos demais grupos. Observa-se então que o setor 

de Recursos Humanos executa atividades que estão relacionadas 
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diretamente aos direitos dos funcionários, dando-lhes a garantia de 

seus benefícios enquanto empregados públicos.

A área de Finanças e Custos possui média intermediária em 

ambos os grupos, como exibe a tabela abaixo (TABELA 3). O 

desvio de percepção é elevado e pode se presumir que as atividades 

desenvolvidas neste setor apresentam práticas de gestão moderadas. 

Entende-se que certas funções como a gestão das receitas e o pa-

gamento de despesas municipais podem ser insuficientes, embora o 

serviço público possua administração complexa e repleta de prio-

ridades em relação aos serviços.

Tabela 3 – Escala Grupo Finanças e Custos

Finanças e custos Média Desvio

Administração Financeira 1,11 1,054

Indicadores de custos 0,909 1,044
Fonte: Dados da pesquisa

O grupo que configura a Administração Financeira está dis-

posta em um nível de práticas de gestão intermediárias, assim como 

o grupo de Indicadores de Custos. Há elevado desvio de percepção 

em ambos os grupos representando certa insatisfação por parte de 

alguns respondentes no que tange à gestão dos recursos, o direcio-

namento das receitas financeiras e também a gestão dos custos que 

decorrem da execução dos serviços.

Com os dados coletados na presente pesquisa, há evidências de 

que as práticas de gestão são aplicadas de forma razoável, tendendo 

para um lado mais positivo do que negativo, ressaltando a presença 

das práticas em detrimento das ausências. A discrepância de opiniões 

demonstra uma não-unanimidade em relação aos aspectos destacados, 
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podendo isso decorrer-se das práticas de gestão que são realizadas de 

forma parcial e não total. Há também o motivo dessas práticas serem 

efetuadas da maneira tradicional ao invés de buscar uma inovação 

que modernize a forma de gerir a administração pública municipal.

Fazendo uma análise do resultado encontrado por Lemos et. 

al (2011), verifica-se que o nível de práticas de atividades nas 157 

confecções pesquisadas, em geral, foi concentrado nas áreas finan-

ceiras e de vendas e marketing. Essas áreas corroboram para a ge-

ração de vantagem competitiva, enquanto a área de Administração 

Estratégica não corrobora para a geração de vantagem competitiva.

É importante lembrar que o poder de atuação de um gestor 

público está limitado pelos ditames da lei, podendo ele realizar 

somente aquilo que a lei permite. No caso dos atos discricionários, 

o chefe do poder executivo poderá realizar ações através de 

decretos para cumprir com os fins de seu governo, sendo que 

seus secretários subordinados não podem ter essa mesma margem 

de liberdade. Segundo Klering et al. (2011), a estratégia principal 

adotada pelo poder executivo municipal é a gestão pública baseada 

em projetos e programas que definem as ações a serem construí-

das para o atendimento das necessidades coletivas, sendo que essa 

ferramenta de gestão é avaliada pelos indicadores de desempenho 

que apontam o êxito ou frustração dos projetos (KLERING et al., 

2011). Através do resultado geral obtido, observa-se que a gestão 

em inovação presente no setor público municipal pode melhorar 

e evoluir mediante a utilização da tecnologia da informação por 

exemplo, que já tem auxiliado os diferentes níveis de governo na 

disponibilização de serviços eletrônicos. Tal sugestão serve para 
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atrair a atenção para a necessidade de agilização e modernização 

dos serviços públicos, tendo a lei total legitimação e utilidade na 

organização social entre os cidadãos.

Conclusão

Os resultados foram limitados, uma vez que a amostra foi res-

trita a Prefeitura da Cidade de Goiás, além do fato da amostragem 

ter sido por conveniência. Entretanto, acredita-se que se aproxi-

mam da realidade. Com base no que foi apresentado no artigo 

sobre Métodos de Gestão na Administração Pública Municipal da 

Cidade de Goiás, é possível ver que houve bom desempenho nas 

práticas de gestão executadas pelo órgão da Prefeitura. Foi possível 

encontrar os principais pontos das áreas funcionais que a empresa 

tem focado e também encontrar as suas fraquezas, ficando este 

estudo como contribuição para o acúmulo de pesquisas similares 

e motivação para incentivar mudanças na conjuntura da gestão 

pública municipal e seus métodos em executar projetos.

Acredita-se que os estudos, ideias e sugestões constantes nesta 

pesquisa, pode, de fato, contribuir para que os responsáveis pela 

gestão na Administração Pública Municipal da Cidade de Goiás 

reflitam e planejem em equipe, projetos com ações voltadas à pro-

moção de seus serviços, conseguindo assim uma maior participação 

nas demandas do município.
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Resumo

Esse estudo se baseia na produção de reflexões a partir da fi-

losofia desenvolvida por Karl Marx. O eixo norteador do estudo 

está pautado na categoria trabalho, cuja categoria é central para a 

diferenciação do ser humano com outras formas de vida, como, por 

exemplo, os animais. No tocante a essa categoria se fez necessário 

entender o processo das relações, sejam elas entre o indivíduo com 

a natureza, ou seja, ela de qualquer outra, simples ou complexa. 

Pensar no complexo de relações é ressaltar o movimento do tra-

balho. De forma que, para entender a complexidade da categoria 

trabalho, recorremos aos elementos da mercadoria e produção. Os 
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objetivos estabelecidos são descrever a categoria trabalho e refletir 

os aspectos descritos sobre o trabalho. Para limitar essa categoria se 

fez necessário recorrer a metodologia de pesquisa teórica, em que 

é o estudo de um texto ou um conceito teórico.

Palavras-chave: Marx; trabalho; mercadoria.

Reflections About The Marxian Work 
Conception

Abstract

This study is based on the production of reflections from the 

philosophy developed by Karl Marx. The guiding axis of the study 

is based on the work category, whose category is central to the 

differentiation of the human being with other life forms, such as 

animals. Regarding this category, it was necessary to understand 

the process of relationships, whether they are between the indi-

vidual and nature, that is, this category from any other, simple or 

complex. To think of the complex of relationships is to emphasize 

the movement of work. Thus, to understand the complexity of 

the labor category, we resort to the elements of commodity and 

production. The established objectives are to describe the work ca-

tegory and to reflect the described aspects about the work. To limit 

this category it was necessary to resort to the theoretical research 

methodology, which is the study of a text or a theoretical concept.

Keywords: Marx; work; commodity.
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Introdução

Ao se dedicar às investigações filosóficas, temos um acervo 

em diferentes temáticas que nos possibilita a reflexão filosófica 

em qualquer área em que nos situamos. De modo que, a Filosofia 

traz contribuições, independente do seu local de fala, a partir das 

provocações que são geradas. Desde a Idade Clássica até a era con-

temporânea, várias perspectivas reflexivas emergiram, por exemplo, 

a fim de crítica acerca das relações, ou corroborar ao modus ope-

randi de um determinado aglomerado de pessoas a estruturas mais 

complexas, como a sociedade burguesa, assim como disserta Marx 

(2008). De todo modo, os seres humanos buscaram refletir sobre si 

e com isso, seu modo de organização, suas relações, suas expressões, 

entre outras formas que toca a humanidade.

De modo que poderíamos dissertar mais demoradamente sobre 

a contribuição da Filosofia para outros campos do saber, mas temos 

como proposição evidenciar a reflexão filosófica de Karl Heinrich 

Marx (1818-1883), em algumas obras em conjunto com Friedrich 

Engels (1820-1895), e de outros teóricos que tem base nos ideais de 

Marx, como György Lukács (1885-1971). A investigação filosófica 

tem como o foco a categoria trabalho. Entendemos que esse concei-

to é o fundante da obra em Marx e permanece em destaque ao de-

mais estudiosos desse pensamento. Por ser fundante e aparentemente 

simples, segundo Marx (2008), o trabalho se fundamenta enquanto 

um objeto vasto e delongado de estudo, pela sua complexidade.
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Material E Métodos

O método utilizado é o de pesquisa teórica que visa apro-

fundar um conceito ou tema em determinada área, sem dissociar 

teoria da prática, segundo Laurenti, Lopes e Araújo (2016). O 

aprofundamento teórico é também um aprofundamento prático 

nas questões existenciais do cotidiano. Esse tipo de metodologia 

é muito criticada no meio científico, pela sua fundamentação. Os 

resultados esperados ou a forma que ela é realizada não são de 

ordem quantitativa, mas também não necessariamente expressa 

diretamente algo prático. É um modo de refletir teoricamente. As-

sim, recorreremos algumas obras para compreender o conceito de 

trabalho. Uma questão é o volume de obras de Marx e de outros 

teóricos de base marxista ou marxiana, de forma que, nosso estudo 

deverá se limitar a algumas obras, buscando cada vez mais sair da 

superficialidade e tocando o trabalho mais profundamente.

Resultados E Discussão

Pensar na perspectiva de Marx é se defrontar com a relação, é 

outro modo de dizer, que é se defrontar com a categoria trabalho. 

Ao iniciar essa discussão, as obras numerosas de Karl Marx sempre 

tocam a questão do trabalho para discorrer sobre outros aspectos da 

sociedade, que se estruturou como a sociedade burguesa, e da huma-

nidade. Essa sociedade em foco é pelo fato de ser a mais complexa 

das relações humanas existentes, como aponta na obra “A ideologia 

alemã”, escrita entre os anos de 1845-1846. Marx se dedicou no 

processo de averiguação sobre a humanidade, de modo que, a huma-
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nidade se distingue dos demais seres habitantes no planeta Terra. Tan-

to Marx (2010) em Crítica da filosofia do direito de Hegel, quanto 

em Engels (1999) em Sobre o papel do trabalho na transformação 

do macaco em homem, entre outras obras que evidenciam o papel 

fundamental do trabalho para a constituição do homem enquanto 

homem. A partir dessas considerações, podemos iniciar a síntese de 

um breve, mas aprofundado estudo para discorrer sobre o trabalho.

Karl Marx nos contextualiza sobre as discussões para entender-

mos acerca das questões da sua época, cuja são as que ele reflete 

e elabora sua filosofia. Em “Crítica da filosofia do direito de He-

gel-1843”, em que Marx (2010) tece críticas à filosofia de G. W. 

F. Hegel (1770-1831), cujo pensamento era predominante em seu 

contexto. Nessa obra, Marx disserta sobre a Alemanha e como seu 

processo de constituição, enquanto um Estado, visa alcançar o desen-

volvimento de outros lugares, como a França e a Inglaterra. De modo 

que, Marx (2010) chama nossa atenção para o homem, enquanto um 

ser concreto, como síntese de múltiplas determinações, constituído 

de história, em vez de um ser abstrato. Essa crítica a Hegel é central, 

pois Marx trabalha a perspectiva de definir Hegel como idealista, 

em que a abstração é o princípio, em vez do concreto. No posfácio 

da segunda edição de O capital, Marx (2013, p. 129) enuncia que a 

filosofia hegeliana inverteu a dialética, pois se encontra mistificada.

A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel 
não impede em absoluto que ele tenha sido o primeiro a 
expor, de modo amplo e consciente, suas formas gerais de 
movimento. Nele, ela se encontra de cabeça para baixo. 
É preciso desvirá-la, a fim de descobrir o cerne racional 
dentro do invólucro místico (MARX, 2013, p. 129).
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O que corrobora para essa posição de Marx ao criticar o idea-

lismo hegeliano, mas também os demais que se “posicionam” na 

abstração, a décima primeira tese da obra “Teses sobre Feuerbach”, 

em que Marx (2019, p. 2) aponta: “Os filósofos tem apenas in-

terpretado o mundo de maneiras diferentes; a questão, porém, é 

transformá-lo”. Dessa forma, fica evidente que a proposta não é 

apenas analisar a sociedade, ou sobre a humanidade, mas que essa 

análise venha do concreto e reflita sobre ele, se posicionando com 

outras perspectivas sobre o fato já dado. Pelo movimento filosófico 

marxista ou marxiano ser histórico, isso permite possibilidades no 

concreto, ou seja, transformação do real concreto.

De forma breve, podemos nos situar os embates filosóficos que 

Marx tinha em seu contexto. Embates filosóficos que se transpas-

sam para embates de outra ordem, em que a sociedade burguesa se 

consolidou. Por exemplo, a Revolução Industrial trouxe inúmeros 

impactos nas relações. Na perspectiva marxista ou marxiana, não 

cabe um pensamento que não observa e diga sobre essa realidade 

concreta, que tem o movimento da história de forma incessante. 

Ou seja, análise sobre um objeto ou uma questão deve estar imerso 

na história, como um fio condutor, pois a história tem como o 

papel de averiguar a verdade da humanidade (MARX, 2010).

A história é a história da humanidade e não uma visão abran-

gente. De forma que para sua fundamentação sobre a diferenciação 

entre a humanidade e os demais seres, principalmente, os animais, a 

perspectiva de Marx se apropria da teoria darwiniana. Segundo En-

gels (1999), a diferenciação entre humanidade e os animais é baseada: 

a) trabalho; b) linguagem; c) alimentação. Dissertaremos sobre esses 
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três elementos. Engels (1999) elenca o trabalho como o principal 

elemento humano, pois até o corpo é modulado para não ser apenas 

um órgão de trabalho, mas também um produto dele. De forma 

que, o trabalho é a condição fundamental da vida humana, mas que 

a linguagem. A linguagem é desenvolvida a partir das necessidades 

humanas, consequência do trabalho. Assim, como a alimentação, 

principalmente a alimentação a base de carne, desenvolvendo o uso 

e domínio do fogo e a domesticação de animais. Esses três elementos 

tangem a sociabilidade e as necessidades da humanidade.

O cerne da questão em Engels (1999) é a centralidade do traba-

lho, pelo viés de que é uma ação intencional e planejada da atividade 

humana. Essa ação modifica, apropria e domina a natureza. Essa rela-

ção fundamental entre ser humano e a natureza, sintetiza o trabalho. 

Lukács (2007) corrobora com a visão de Engels (1999) e destaca 

o trabalho como o ato de pôr consciência e a necessidade como a 

prioridade do elemento material na constituição do ser social.

A essência do trabalho consiste precisamente em ir além 
dessa fixação dos seres vivos na competição biológica 
com seu mundo ambiente. O momento essencialmente 
separatório é constituído não pela fabricação de produtos, 
mas pelo papel da consciência, a qual, precisamente aqui, 
deixa de ser mero epifenômeno da reprodução biológica: 
o produto, diz Marx, é um resultado que no início do 
processo existia “já na representação do trabalhador”, isto 
é, de modo ideal. (LUKÁCS, 2007, p. 5).

Com isso, torna-se claro que o trabalho é tão inerente e fun-

dante ao ser humano, que o trabalho faz a pessoa humana, como 

diria Lukács (2007), mas também transforma a natureza, permitin-

do e propiciando a vida, diz da relação mais simples ou primeva 
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da humanidade com a natureza. Lukács (2018) ressalta esse aspecto 

que apresenta nos escritos de F. Engels.“É mérito de Engels ter 

colocado o trabalho no centro do devir do homem. Ele também 

investiga os pressupostos biológicos de seu - novo papel nesse salto 

do animal ao humano.” (LUKÁCS, 2018, p. 11). Essas elaborações 

desses teóricos são de tamanha importância para as obras que par-

tem de Marx e continuam com os demais que foram influenciados 

pelo seu pensamento. De modo que, é necessário recorrer aos vá-

rios pensamentos para compor a nossa argumentação.

Destarte, a apresentação sobre a concepção marxista ou mar-

xiana sobre seu posicionamento histórico, que contempla as críti-

cas feitas a Hegel e seus seguidores, mas também aos demais que 

compõem o movimento idealismo, que estavam em foco; além das 

críticas realizadas aos economistas, como David Ricardo (1772-

1823), Adam Smith (1723-1790). Destacamos o posicionamento 

de István Mészáros (2011, p. 525-526) sobre os diálogos de Marx 

com os economistas.

Por razões óbvias, Marx tinha que rejeitar a constante 
tentativa dos economistas políticos liberais de representar 
as condições da produção capitalista como sinônimo das 
condições de produção em geral. Eles assim o fizeram arbi-
trariamente, afirmando a identidade do capital com o ins-
trumento de produção em si, evitando ou grotescamente 
empobrecendo a questão acerca da origem do próprio 
capital (MÉSZÁROS, 2011, p. 525-526).

Mészáros (2011) afirma que a teoria liberal tem consistência 

em ser a-histórica e ser anti-histórica. Pelo fato dessa concepção se 

sustentar sobre esses elementos citados, Marx rejeita-os, pela a sua 
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adesão ao materialismo, mas não apenas, pelo papel fundamental 

da história. Assim, destacamos alguns vieses que complementam 

a filosofia de Marx que compõem a concepção da categoria tra-

balho e seus debates com os demais pensamentos. De modo que, 

podemos aprofundar na questão central do trabalho e as possíveis 

reflexões nessa imersão.

Como o próprio Marx (2008) anuncia na Contribuição para a 

crítica da economia política, o trabalho é aparentemente uma categoria 

simples. Afinal, como já foi enunciado que o trabalho se baseia na 

relação entre humanidade e natureza, ou seja, o trabalho é relação, 

é ação, é transformação.O trabalho se localiza em uma organização, 

consolidada em uma sociedade, em que gera produção, a partir de 

matéria-prima, fruto do ação do trabalho. Com isso, esses elementos 

reverberam na cultura, mas também na concepção e organização 

da família. Essa reverberação é possível de ser visualizada a partir da 

propriedade. No modo de organização social da sociedade burguesa, 

a propriedade privada ser central na sociedade. Segundo Marx (2004, 

p. 87): “A propriedade privada é, portanto, o produto, o resultado, a 

consequência necessária do trabalho exteriorizado, da relação externa 

(äusserlichen) do trabalhador com a natureza e consigo mesmo.”

O interessante de observar como se dá a propriedade no 

processo histórico é da possibilidade de observar como são dadas 

as relações humanas, à medida que a divisão do trabalho vai se 

complexificando. Marx e Engels (2007) enumeram o primeiro fato 

histórico. Este consiste na produção dos meios que permitem a 

humanidade satisfazer as necessidades, com isso, a produção da vida 

material. Essa ação de satisfazer gera um “ciclo vicioso” de gerar 
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sempre outras necessidades a serem satisfeitas. Ou seja, o trabalho é 

também uma ação que tem a finalidade de satisfação de necessida-

des, mesmo que isso faz com que tenha outras mais necessidades.

Segundo Marx e Engels (2007), a divisão do trabalho mais 

complexa, os indivíduos se posicionam de maneira mais indepen-

dentes entre si, mas também a inserção do dinheiro. O dinheiro 

tem a característica de anestesiar o processo de produção e de reco-

nhecimento de indivíduo sendo indivíduo, pois o dinheiro isenta 

o processo todo e destaca o fenômeno da produção para a troca. 

Para a relação com o dinheiro, outra categoria fundamental para o 

trabalho é a mercadoria, pelo fato, dela ser o fruto do trabalho. A 

mercadoria é um objeto de uso e valor. A finalidade da mercadoria 

é a satisfação de necessidades humanas (MARX, 2013).

Os fatores da mercadoria são o seu valor de uso e de troca, 

além do seu valor, ou seja, composto por substância do valor e a 

grandeza do valor. Quando destinamos o referencial para a finali-

dade ou utilidade da mercadoria, mencionamos sobre seu valor de 

uso. Assim, destacamos sua determinidade quantitativa, pautada no 

uso e consumo, dado socialmente. Esse valor é dito como conteúdo 

material da riqueza. Além disso, a mercadoria é dotada de valor de 

troca. Esse valor é de ordem qualitativa, podendo ser permutável 

entre si ou de mesma grandeza. Aqui é o modo de expressão, ou 

seja, a forma de manifestação (MARX, 2013).

Por fim, a mercadoria é constituída também pelo valor, em que 

é o trabalho contido convertido em trabalho mediado pelo padrão 

de tempo. De modo, que a mercadoria tem em si a dinâmica da 

força produtiva do trabalho. Isso é dado a partir da destreza dos 
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trabalhadores, pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia e como 

são suas aplicações metodológicas. Além disso, a organização social 

do processo de produção, volume e eficácia dos meios de produção, 

conjuntamente com as condições naturais (MARX, 2013).

A importância sobre o processo de tamanha complexidade da 

esfera do valor, seja de qualquer forma que ela é posta, desde o va-

lor de troca, ao de uso e a instância de valor, é pelo fato de como a 

mercadoria não é exclusivamente um simples resultado da produ-

ção. A mercadoria se torna objeto fetichizado. O caráter fetichista 

da mercadoria se desenrola a partir do trabalho humano na forma 

material ser a objetividade do valor dos produtos do trabalho. De 

modo que, as relações para a sua constituição se dão que ganham 

um elemento fantasmagórico. O papel da relação é tão fundamen-

tal que concentra a fantasmagoria na mercadoria, destinando a sua 

posição para ser fetiche, o fetiche da mercadoria.

Para acrescentar ao processo do trabalho é necessário mencio-

nar como se dá a produção, ela propriamente dita, até o consumo, 

distribuição e troca ou circulação. A produção é o complexo mundo 

das relações objetivas. Ao cabo que a produção se manifesta como 

apropriação da natureza, um elemento que pertence a produção é 

o consumo. Isso se dá pelo fato que a partir da produção o con-

sumo faz com que o produto se torne um produto, um objeto de 

desejo, ou seja, algo que deva ser apropriado após a sua confecção. 

Ao passo que o produto se torna produto, isso pode ser qualquer 

artefato ou coisa que possa ser consumida, indiscriminadamente, 

mas é mediante o que se torna necessidade.
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Para entender a profundidade da produção, é necessário enten-

der, segundo Marx (2008), que a produção parte para elaboração do 

produto, ou o seu objeto, para o consumo. Esse objeto específico e 

determinado é fruto de uma objetividade e também de uma sub-

jetividade para atender a demanda do consumo. Mas o consumo 

necessita de um elemento crucial: aquele que irá se apropriar do 

produto, ou seja, consumi-lo, que é denominado de consumidor. De 

forma que o consumo e a produção com seus componentes (objeto, 

consumidor, matéria, etc.) tem uma relação de mediação entre si e 

dependência recíproca. Um elemento que está correlacionado a pro-

dução é o elemento de troca. A troca se objetiva como um elemento 

independente ao da produção, pois o objeto de troca é o objeto final, 

que contém todo o processo de produção.

Além da troca, a distribuição e a circulação constituem o 

processo produtivo. A distribuição adentra no momento de distri-

buição de instrumentos de produção, mas também a organização 

desta distribuição entre os membros da sociedade pelos diversos 

campos da produção. O papel da distribuição não é menos ou mais 

importante do que qualquer outro mencionado anteriormente 

(consumo, produto, troca, circulação), mas é pela distribuição que 

se tem a parte fundamental de disposição de meios de produção. Já 

a circulação, como enuncia Marx (2008, p. 131):

A circulação real anuncia-se em primeiro lugar como uma 
massa de compras e vendas que se realizam, acidentalmente, 
lado a lado. Na compra e na venda, a mercadoria e o ouro 
se confrontam sempre, na mesma relação, o vendedor ao 
lado da mercadoria, o comprador ao lado do dinheiro. O 
dinheiro, que serve de meio de circulação, aparece, pois, 



626

sempre como meio de compras, e daí porque seus distintos 
caracteres nas fases opostas da metamorfose das mercadorias 
tenham deixado de ser conhecidos (MARX, 2008, p. 131).

Com isso, podemos ao longo dessa argumentação tocar a 

questão do trabalho e entender um pouco mais da sua complexi-

dade na filosofia desenvolvida por Karl Marx, tendo continuidade 

por seus estudiosos.

Conclusão

Ao longo desse texto, podemos nos deparar com a perspecti-

va que Marx elaborou em sua filosofia. A categoria trabalho toca 

inúmeras questões. Falar de trabalho, é falar do emaranhado que se 

constitui o ser humano. A humanidade é uma posição diferente da 

animalidade, por conta da dominação em que o trabalho possibilita 

sobre a natureza. Além da possibilidade de construção e manuseio 

de instrumentos. Em termos objetivos, a vida e existência humana 

são possíveis pelo trabalho, de forma objetiva.

Em síntese, a análise conceitual da categoria é muito extensa, 

exigindo da estudiosa numerosas leituras e cuidado para a termino-

logia. Revisitar tantas obras e observar a relação do trabalho com o 

biológico humano, ou com a estrutura da sociedade burguesa, faz 

com a categoria seja complexa. Tocar sua complexidade é o maior 

desafio de um estudo tão verticalizado, mas que não impede de tocar 

a horizontalidade. Estudar uma obra de Marx ou de um teórico que 

seja influenciado por Marx, é entender que essa obra dialoga com 

teses de outros pensadores, mas também que tenha uma continuida-

de lógica entre uma obra ou outra, sendo necessário construir uma 

base filosófica para compreender os escritos. É desafiador o estudo.
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Portanto, esse estudo se dedicou a captar a essência do trabalho 

e as possíveis reflexões no campo teórico. É de imensa contribui-

ção para reflexões acerca da sociedade atual brasileira, em que os 

direitos trabalhistas foram flexibilizados e o fim do Ministério do 

Trabalho, fora as concepções liberais, como ideais para o governo 

que legisla o país. Uma reflexão filosófica nos inquieta mais, porém 

nos aponta possibilidades dentro da história. Esse tipo de reflexão é 

inevitável para o nosso atual contexto, de forma objetiva. Destaca-

mos a décima primeira tese de Marx a Feuerbach para que ela seja 

o princípio movente para os demais estudos, em qualquer área que 

seja, independente do tema: “Os filósofos tem apenas interpretado o 

mundo de maneiras diferentes; a questão, porém, é transformá-lo.” 

(MARX, 2019, p. 3).
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Resumo

Esse artigo tem como objetivo apresentar a Lei Maria da Penha 

11340/2006 sobre a perspectiva de sua eficácia no município de 

Goiás-Go. Para isso, será realizada uma análise tendo como diretriz 

a lei em tese sendo comparada com sua real aplicação na sociedade, 

tendo em vista a completude da lei e se há concretização. Para isso 

serão buscados dados estatísticos, informações, pesquisas e biblio-

grafias. Para a comparação será apresentada um balanço da aplica-

bilidade da lei no país em geral, e a do município especificamente.

Palavras-chave: Lei Maria da Penha; Violência doméstica; 

Mecanismos; Mulheres; Goiás
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Abstratct

This article aims to present the Maria da Penha Law 11340/2006 

on the perspective of its effectiveness in the city of Goiás-Go. For 

this, an analysis will be carried out having as a guideline the law 

in theory being compared with its actual application in society, in 

view of the completeness of the law and if there is implementation. 

For this will be sought statistical data, information, research and 

bibliographies. For the comparison will be presented a balance of 

the applicability of the law in the country in general, and that of 

the municipality specifically.

Keywords: Maria da Penha Law; Domestic violence; Mecha-

nisms; Women; Goiás

Introdução

A Lei Maria da Penha é um marco no campo jurídico em 

relação à violência doméstica, tanto que foi reconhecida pela Or-

ganização das Nações Unidas (ONU) como uma das três melhores 

legislações do mundo no enfrentamento da violência contra a 

mulher. Desde sua criação em 2006 diversos mecanismos têm sido 

criados para que ela de fato se efetive no cenário nacional, como a 

criação de órgãos especializados nesse tipo de violência, contudo, 

os números mostram que eles ainda são insuficientes frente à gran-

de demanda, exemplo disso é um levantamento feito em 2012 pela 

Agência Câmara de Notícias, que constatou que apenas 7% das 

cidades brasileiras possuem delegacias especializadas em crimes de 

violência contra a mulher.
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É notório que atualmente os casos de violência de gênero tem 

ganhado mais destaque, algo que não ocorria há alguns anos e com a 

criação da Lei a discussão tornou-se ainda mais evidente, tendo em 

vista que a visibilidade que essa nova legislação ganhou, entretanto, 

apesar de uma pesquisa de 2017 do DataSenado ter constatado que 

100% das mulheres entrevistadas conhecem ou já ouviram falar da 

Lei, 77% disseram que conhecem pouco e 18% que conhecem muito. 

Assim, percebe-se que mesmo sendo tão conhecida, as informações 

obtidas pelas mulheres são superficiais, o que impede que elas sejam 

de fato protegidas e resguardadas pelo Estado.

De maneira análoga ao cenário do país de um modo geral, ao 

analisar o âmbito municipal é perceptível que os problemas são 

similares, já que apesar dos avanços, ainda há muito o que ser feito, 

a infraestrutura é precária, é preciso mais informação e compro-

metimento do Estado em todas as suas esferas. O objetivo deste 

artigo é trazer esse comparativo e evidenciar a importância dos 

mecanismos para que a Lei Maria da Penha torne-se de fato efetiva 

e como uma pequena cidade do interior de Goiás tem se destacado 

nesse contexto, fazendo um trabalho admirável e que apesar dos 

problemas enfrentados tem gerado bons resultados dentro do que 

seus recursos permitem e quais são as medidas que estão sendo 

tomadas que devem se tornar exemplo pelo país.
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1. A Lei Maria Da Penha

A Lei 11340, intitulada Lei Maria da Penha, foi sancionada 

pelo ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 07 de agosto de 

2006, com o objetivo de prevenir e coibir danos referentes a vio-

lência Doméstica contra as mulheres. O nome foi dado em razão 

da farmacêutica Maria da Penha, que após sofrer diversas agressões 

de seu ex cônjuge em 1983, adquiriu além de sequelas psicológicas, 

sequelas físicas, sendo a mais grave a paraplegia, em decorrência 

dos danos e da violência da qual foi vítima, ela lutou árduos anos 

por justiça, pela condenação de seu agressor e por visibilidade da 

causa. A repercussão se deu quando a vítima levou o caso através 

de denúncia para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

da OEA em conjunto com o Comitê Latino-Americano de Defesa 

dos Direitos da Mulher (CLADEM) e com Centro pela Justiça 

pelo Direito Internacional (CEJIL). Após investigações decorrentes 

da solicitação, o Brasil foi condenado internacionalmente devido 

a negligência e omissão perante a causa, sendo orientado a criar 

políticas públicas a respeito dos casos de violência doméstica.

Em seu preâmbulo a Lei cita seu objetivo principal:

“Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da 
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 
e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Er-
radicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código 
Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.”
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A Lei é composta por 46 artigos divididos em 07 títulos, 

elucidando as formas de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, a assistência à mulher em situação de violência domésti-

ca e familiar, as medidas integradas de prevenção, como deve ser 

o atendimento pela autoridade policial, as medidas protetivas de 

urgência, a atuação do ministério público nos casos, a assistência 

judiciária nos casos, sobre a equipe de atendimento multidiscipli-

nar, entre outros quesitos, além disso, ela tornou mais rígidas as 

penas aos violadores. De fácil compreensão e diante de sua grande 

repercussão, a Lei Maria da Penha prevê diversos tipos de violên-

cia em seu texto, inclusive não se limitando aos ali escritos, pela 

consciência de possibilidade de surgimento de outras modalidades. 

Consta em seu artigo sétimo, que entre outras violências, são for-

mas de violência a física, que ofende a integridade ou saúde cor-

poral da mulher; a psicológica, entendida como a que cause dano 

emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o 

pleno desenvolvimento ou que degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangi-

mento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 

perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, explo-

ração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio 

que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; a 

sexual, que constranja a mulher presenciar, a manter ou a participar 

de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coa-

ção ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de 

qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 

método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, 
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ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, subor-

no ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus 

direitos sexuais e reprodutivos; a patrimonial, através de conduta 

que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de 

seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 

valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados 

a satisfazer suas necessidades; E a moral por conduta que configure 

calúnia, difamação ou injúria.

2. Parâmetros e resultados da Lei Maria da 
Penha no Brasil

É indubitável os progressos que a Lei 11.340/2006 trouxe 

para a sociedade brasileira, em um país onde o machismo é tão 

presente, pela primeira vez uma legislação trouxe essa temática 

de forma tão incisiva e com penas mais rígidas para os agressores. 

Ter um amparo do Estado em um momento tão complexo para 

a mulher é de extrema relevância e necessidade e há dados com-

provam isso, de acordo com uma pesquisa do Ipea de 2015, houve 

uma diminuição de 10% na taxa de homicídios contra as mulheres 

praticados dentro da casa da vítima.

Ademais, outro importante avanço recente no Brasil foi a decisão 

do STF que julgou procedente a ADI 4424 que versava sobre o tipo 

de ação penal no caso de aplicação da Lei Maria da Penha, decidiu-se 

então que o Ministério Público pode dar início a ação penal sem a 

necessidade de representação da vítima, diminuindo assim a buro-

cracia para a denúncia da violência. Além disso, as súmulas 588 e 589 

trazem aspectos importantes, como impossibilidade de substituição 
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da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e inaplicabi-

lidade do princípio de insignificância nos crimes ou contravenções 

penais praticadas contra a mulher no ambiente doméstico.

 Contudo, apesar de significativos progressos, há dados que 

são negativos, pois de acordo com um levantamento da Gênero 

e Número apenas 21 delegacias especializadas de atendimento às 

mulheres funcionam 24 horas no país, ou seja, existe uma grande 

deficiência no que se refere ao acolhimento imediato das vítimas, 

o que acarreta em risco de vida e integridade delas.

É inquestionável a visibilidade que a Lei Maria da Penha trouxe 

para a violência contra a mulher, entretanto, sua implementação 

ainda enfrenta dificuldades, pois no Brasil a cultura do machismo 

ainda se perpetua e por isso os índices ainda assustam, de acordo 

com o mapa da violência de 2015 o Brasil é quinto país que mais 

mata mulheres no mundo, dentre os 84 países onde a pesquisa foi 

feita. Assim, infere-se que apesar da Lei estar em evidência, isso por 

si só não a faz concreta, uma medida importante a ser tomada e 

tornar as mulheres informadas sobre seus direitos previstos em lei, 

para que quando esses forem violados, elas saibam como agir.

Desse modo, constata-se que medidas vem sendo tomadas no 

âmbito jurídico o que traz uma maior segurança as vítimas quando 

efetivamente aplicadas, entretanto, sabe-se que a total implementa-

ção da LMP ainda é um desafio, visto que existem diversos obstá-

culos enfrentados pelas mulheres, como não se sentirem seguras ao 

fazer a denúncia, falta de atendimento médico e policial especiali-

zado, falta de abrigos temporários para se distanciarem do agressor, 

pois segundo dados do IBGE de 2014, existem apenas 155 casas 
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abrigo no país. Assim, apesar de visível as mudanças provocas pela 

Lei 11.340/2006, ainda há muito que pode ser feito em conjunto 

pela sociedade e pelo Estado.

3. Aplicabilidade e mecanismos da Lei Maria da 
Penha na Cidade de Goiás

A Lei Maria da Penha anuncia a competência da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos municípios para criar medidas 

que auxiliem na concretização do objetivo principal e valor social 

da norma:
Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Muni-
cípios poderão criar e promover, no limite das respectivas 
competências:
I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para 
mulheres e respectivos dependentes em situação de vio-
lência doméstica e familiar;
II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes 
menores em situação de violência doméstica e familiar;
III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de 
saúde e centros de perícia médico-legal especializados no 
atendimento à mulher em situação de violência doméstica 
e familiar;
IV - programas e campanhas de enfrentamento da violên-
cia doméstica e familiar;
V - centros de educação e de reabilitação para os agressores.

O município de Goiás, situado no estado de Goiás vem se des-

tacando em relação a aplicação da Lei Maria da Penha, isso devido 

ao trabalho conjunto da Patrulha Maria de Penha, da Polícia Civil, 

Polícia militar, Ministério Público, Centro de Referência de Assis-

tência Social (CRAS), com o Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS), Conselho Tutelar, Centro Judiciá-
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rio de Solução e Conflitos e Cidadania (CEJUSC) e do Centro 

Especializado de atendimento à mulher (CEAM), sendo o último 

um grande diferencial e importante mecanismo de atendimento às 

vítimas de violência doméstica.

O Centro Especializado de Atendimento à mulher é uma rede 

de atendimento destinado a oferecer assistência a mulheres em 

situação de vulnerabilidade, principalmente aquelas que sofrem as 

consequências da violência doméstica. Conta com apoio de profis-

sionais especializados que fazem um trabalho social que trata desde 

a questão psicológica até a orientação jurídica, caracterizado pelo 

acolhimento e encaminhamento para rede de atenção. O CEAM 

da cidade de Goiás é composto por uma equipe de quatro profis-

sionais, uma coordenadora, uma advogada, uma psicóloga e uma 

assistente social. O Centro é responsável também por um contato 

direto com a sociedade a fins de conscientização e inclusão, através 

de palestras e projetos.

As mulheres vítimas de violência doméstica podem ter con-

tato inicial com o CEAM, assim como podem ser encaminhadas 

pelos outros órgãos de repressão a violência, sendo assim, essencial 

uma parceria para o combate das práticas ilícitas. Elas se encon-

tram em estado de vulnerabilidade pois em diversos casos possuem 

dependência financeira ou/e emocional em relação ao agressor, 

sendo extremamente importante que elas possuam apoio para que 

consigam reconhecer e consequentemente abandonar uma relação 

abusiva e se recuperar dos traumas.

Segundo publicação da secretaria estadual da mulher, do de-

senvolvimento social, da igualdade racial, dos direitos humanos e 
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do trabalho através do portal virtual Secretaria Cidadã, o Estado de 

Goiás conta com 11 unidades do CEAM, presentes nos seguintes 

municípios: Anápolis, Cidade Ocidental, Goiás, Iaciara, Itumbiara, 

Morrinhos, Santa Helena e Uruaçu, Goiânia, Ceres e Luziânia. O 

número ainda é muito baixo se comparado com a quantidade de 

municípios do Estado, que totalizam 246 de acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que obvia-

mente não atende à demanda da população. O Estado ainda se au-

senta em relação as redes de atendimento, ainda no estado de Goiás 

existem apenas 02 casas abrigos, de acordo com o IBGE 97,5 por 

cento das cidades do Brasil não a possuem, esses locais possibilitam 

que as vítimas de violência doméstica possam ser afastadas de seus 

agressores para sua segurança, ou até mesmo para as que não possuem 

outro local seguro a fim se abrigarem por certo tempo determinado. 

A Patrulha Maria da Penha, excelente meio de coibição da violência 

doméstica, fiscalização de medidas protetivas e de possíveis casos na 

sociedade está presente em 24 municípios do estado de Goiás, sendo 

eles Goiânia, Aparecida de Goiânia, Posse, Águas Lindas, Anápolis, 

Cidade de Goiás, Caldas Novas, Catalão, Formosa, Goianésia, Iporá, 

Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Novo Gama, Planal-

tina, Porangatu, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, Senador 

Canedo, Trindade e Valparaíso.

Dados preliminares informados pelo CEAM totalizam cerca de 

560 atendimentos realizados na cidade de Goiás para 120 mulhe-

res vítimas de violência doméstica, os tipos de violência doméstica 

seguem a seguinte ordem de maior incidência: física, psicológica, 

moral, sexual e patrimonial. A média de idade das mulheres atendidas 
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é de 25 a 35 anos, considerando que crianças, adolescentes e idosas 

são atendidas por outros meios como o CREAS devido às espe-

cificidades. Segundo informações a reincidência dessas mulheres é 

inferior a 20 por cento. Como a demanda é grande, o centro atende 

de acordo com aspectos como hipossuficiência e vulnerabilidade, e o 

tempo de relacionamento com o agressor varia de um a cinco anos 

na maioria dos casos, as vítimas mais frequentes são negras ou pardas 

e mães, responsáveis por em média 2 crianças. Os dados corretamen-

te verificados e com exatidão estão em fase de levantamento pela 

instituição e possuem previsão para divulgação em março de 2019.

Como exposto, poucas cidades do estado seguindo o ritmo do 

país, possuem as redes de atendimento que seriam indispensáveis 

para o cumprimento eficaz da Lei Maria da Penha, a cidade de 

Goiás é privilegiada por possuir em conjunto alguns desses meios, o 

que agrega e auxilia no sentimento de segurança das mulheres para 

realizar a denúncia, já que terão seus direitos resguardados. Diversas 

medidas ainda podem ser implementadas, e melhorias observadas, 

a equipe é pequena para a grande demanda, e a carga horária ainda 

é limitada, além disso a capacitação desses profissionais para diversas 

áreas deveria ser intensificada e a interação com outros membros 

da sociedade como a área da saúde e da educação seriam também 

primordiais para o combate da violência doméstica.

Sistemas como esse implementado na Cidade de Goiás são 

pouco comuns no restante do Estado porque dependem muito 

ou até exclusivamente de recursos municipais, já que o repasse de 

recursos não é tripartite, apenas a prefeitura financia esses serviços, 

o que dificulta o crescimento e aprimoramento de instituições 
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como o CEAM. Aliado a isso o fato de que esse assunto não é visto 

como primordial e acaba sendo negligenciado, fica claro, portanto, 

a necessidade de que haja mais incentivos das outras esferas do 

governo para que se amplie funções como essas.

Conclusão

A partir do que foi discutido, desde o histórico da Lei 

11.340/2006 e como tem sido os resultados no Brasil até sua apli-

cação na cidade de Goiás, é indiscutível a pertinência de se trazer 

essa exposição sobre o assunto, a fim de que cada vez mais infor-

mações chegue a população para que a efetivação da norma ocorra.

O trabalho exposto demostra a importância dos mecanismos 

de aplicabilidade da Lei Maria da Penha na Cidade de Goiás e 

os bons resultados que eles têm gerado, entretanto, também foi 

enfatizado os desafios que ainda são enfrentados para que o alcance 

dos meios já utilizados seja ainda maior, assim como uma maior 

contribuição pelos demais órgãos públicos para que sejam criadas 

novas formas de aplicar a Lei e manter as já existentes. Conclui-se 

através da análise realizada que a lei nos lugares em que é real-

mente efetivada possui eficácia, e que é que extrema relevância 

a adoção dos mecanismos de atendimento à mulher. A realidade 

geral do Brasil ainda apresenta crescente aumento da violência 

doméstica, isso pois as ações implementadas e previstas na lei ainda 

são muito pequenas em relação a demanda por falta investimen-

to e interesse do poder público, prova disso é a cidade de Goiás, 

que com mínimo investimento e cumprimento de obrigação do 

poder municipal possui uma importante rede de apoio que tem 
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possibilitado melhoras. O encarceramento é grande, e a punição é 

necessária, porém o problema também deve ser tratado pela “raiz” 

no meio social, através da implementação de políticas públicas que 

conscientizem a população e ofereçam apoio ás vítimas.

A avaliação de dados de pesquisas científicas permitiu que 

fosse feito esse parâmetro do que já é concretizado e o que ainda 

é necessário fazer, a LMP é um grande exemplo de luta e garan-

tia de direito fundamental, por isso a relevância de colocá-la em 

pauta e buscar sua implementação e destacar a Cidade de Goiás 

pelos seus avanços nesse aspecto.

Referências Bibliográficas

COUTO, Vinícius A., Rocha, Rafael L. S., Ribeiro, Ludmila M. L., Silveira, 
Andrea Maria. “Intersetorialidade e ações de combate à violência contra a 
mulher”. Universidade federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

________Disponível em: http://www.prefeituradegoias.go.gov.br/centro-espe-
cializado-de-atendimento-a-mulher-ceam/. Acesso em: 23 de janeiro de 2019

________Disponível em: http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-maria-
-da-penha-deu-visibilidade-a-algo-que-sempre-quiseram-esconder-jornal-do-
-comercio-08082014/. Acesso em: 02 de fevereiro de 2019

________Disponível em: < https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/
MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2019

________Disponível em: http://www.secretariacidada.go.gov.br/mulher/?es-
sential_grid=atendimento-a-mulher. Acesso em: 21 de janeiro de 2019

________Disponível em: https://www.ibge.gov.br/ Acesso em: 21 de janeiro de 2019

Lei n. 11.340 de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 23 de janeiro de 2019.

http://www.prefeituradegoias.go.gov.br/centro-especializado-de-atendimento-a-mulher-ceam/
http://www.prefeituradegoias.go.gov.br/centro-especializado-de-atendimento-a-mulher-ceam/
http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-maria-da-penha-deu-visibilidade-a-algo-que-sempre-quiseram-esconder-jornal-do-comercio-08082014/
http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-maria-da-penha-deu-visibilidade-a-algo-que-sempre-quiseram-esconder-jornal-do-comercio-08082014/
http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-maria-da-penha-deu-visibilidade-a-algo-que-sempre-quiseram-esconder-jornal-do-comercio-08082014/
https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
http://www.secretariacidada.go.gov.br/mulher/?essential_grid=atendimento-a-mulher
http://www.secretariacidada.go.gov.br/mulher/?essential_grid=atendimento-a-mulher
https://www.ibge.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm


Saberes e Práticas 
Educativas no Assentamento 
Engenho Velho-Goiás/Go

Rhuth Ferreira de Souza Gomes (1)

Geovanna de Lourdes Alves Ramos (2)

(1) Universidade Federal de Goiás/Regional Goiás, rhuth145gat@gmail.com

(2) Universidade Federal de Goiás/Regional Goiás, geovanna_gigia@yahoo.com.br

Resumo

A presente pesquisa objetiva resgatar as práticas pedagógicas 

de professores que atuaram nas classes multisseriadas, realizando 

uma sistematização das experiências vividas pelos professores com 

os seus alunos em sala de aula. Para isso, utilizamos informações 

concedidas por esses sujeitos por meio de narrativas. Também 

analisamos os materiais pedagógicos dos professores em suas prá-

ticas escolares com os alunos. Os estudos de instituições escolares 

representam uma temática significativa entre os educadores, em 

específico da História da Educação, visto que consideram a escola 

como um todo, ou seja, a cultura escolar. Não elegemos qualquer 

escola. Escolhemos uma instituição escolar que já conhecemos a 
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realidade educacional, e que sabemos ser possível a realização de 

várias reflexões acerca dos processos educativos. As experiências e o 

cotidiano da escola do campo propiciará conhecer as relações pes-

soais e interpessoais dentro desse cotidiano escolar e suas interações 

com a comunidade local.

Desse modo, o lócus de nossa pesquisa é a Escola Multisseriada 

São Pedro localizada no Assentamento Engenho Velho, município 

da Cidade de Goiás/GO, fundada em 1996.

Palavras-Chave: escola do campo; experiências dos professo-

res; processos educativos.

Abstract

The present research aims at recovering the pedagogical prac-

tices of teachers who worked in the multi - series classes, perfor-

ming a systematization of the experiences lived by the teachers 

with their students in the classroom. For this, we use information 

provided by these subjects through narratives. We also analyze 

the teaching materials of teachers in their school practices with 

students. The studies of school institutions represent a significant 

theme among educators, specifically in the History of Education, 

since they consider the school as a whole, that is, the school culture. 

We did not choose any school. We chose a school institution that 

we already know the educational reality, and that we know to be 

possible the realization of several reflections about the educational 

processes. The experiences and the daily life of the rural school will 

allow to know the personal and interpersonal relationships within 

this school everyday and its interactions with the local community.
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Thus, the locus of our research is the São Pedro Multisite 

School located in the Engenho Velho settlement, in the city of 

Goiás / GO, founded in 1996.

Keywords: school of the field; teachers’ experiences; educa-

tional processes.

Introdução – Tema E Problematização

Ao ingressarmos no curso de Licenciatura em Educação do 

Campo: Ciências da Natureza repensamos as nossas próprias aná-

lises sobre o viver no Campo, como também a nossa participação 

como acampada e posteriormente como assentada no Assenta-

mento Engenho Velho1, e ao ter contato com algumas disciplinas 

a intenção do que pesquisar se tornou mais forte e clara. Quando 

cursamos as disciplinas que se relacionam com a temática Educação 

começamos a compreender e a sentir certo desconforto diante das 

diferenças sociais e dos problemas que os assentados do Engenho 

Velho passaram/passam para viabilizar e instituir a escola para as 

crianças e jovens. Grande parte dos sujeitos que residem no Campo 

enfrenta esses problemas, e toda essa conjuntura nos fez refletir 

sobre as condições em que vivemos e pensar qual o caminho seguir 

na análise sobre a realidade social de diferentes sujeitos. Também 

1 O Assentamento Engenho Velho localiza-se a 25 km do município da cidade de Goiás/GO, cerca 
de 144 Km da capital de Goiás. Sua área compreende a 1.168,86 hectares, onde foram assentadas 
30 famílias; sendo que 28 participaram do processo de ocupação da fazenda e duas famílias são 
ex-empregados do antigo proprietário. A emissão da posse foi decretada em 11 de novembro de 
1997. O tamanho das parcelas varia entre 30 e 38 hectares, em função da localização das mesmas, 
pois, trata-se de uma área de topografia bastante irregular, com encostas íngremes, o que dificulta 
bastante o deslocamento dos assentados e o solo é bastante pedregoso, quase inviabiliza a agricul-
tura e dificulta a criação de gado. A antiga fazenda é cortada pelo Rio Engenho Velho, que deu nome 
ao assentamento (BERTTI, 2002).
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vivenciamos todo o processo de fundação do assentamento, e hoje 

como acadêmicas de um curso de licenciatura nossas preocupações 

se voltam para a escola do assentamento. Sendo assim, o tema de 

pesquisa de final de curso é analisar a trajetória da fundação da Es-

cola Multisseriada2 São Pedro do Assentamento Engenho Velho 

localizada no município da cidade de Goiás/GO.

A presente pesquisa objetiva resgatar as práticas pedagógicas de 

professores que atuam/atuaram nas classes multisseriadas, realizando 

uma sistematização das experiências vividas pelos professores com 

os seus alunos em sala de aula. Para isso, utilizaremos informações 

concedidas por esses sujeitos por meio de entrevistas. Também ana-

lisaremos os materiais pedagógicos dos professores em suas práticas 

escolares com os alunos. Os estudos de instituições escolares repre-

sentam uma temática significativa entre os educadores, em específico 

da História da Educação, visto que consideram a escola como um 

todo, ou seja, a cultura escolar (NOSELLA; BUFFA, 2009).

Não escolhemos qualquer escola, escolhemos uma escola que 

já conhecemos a realidade educacional, e que sabemos ser possível 

a realização de várias reflexões acerca dos processos educativos. As 

experiências e o cotidiano da escola do campo propiciará conhecer 

as relações pessoais e interpessoais dentro desse cotidiano escolar e 

suas interações com a comunidade local.

2 As classes multisseriadas caracterizam-se por reunir em um mesmo espaço físico diferentes 
séries que são gerenciadas por um mesmo professor. São na maioria das vezes, única opção de acesso 
de moradores de comunidades rurais (ribeirinhas, quilombolas) ao sistema escolar. As classes multis-
seriadas funcionam em escolas construídas pelo poder público ou pelas próprias comunidades, ou ainda 
em igrejas, barracões comunitários, sedes de clubes, casas dos professores entre outros espaços menos 
adequados para um efetivo processo de ensino-aprendizagem (Ximenes-Rocha; Colares, 2013).



646

Desse modo, o lócus de nossa pesquisa é a Escola Multisseriada 

São Pedro3 localizada no Assentamento Engenho Velho, município 

da cidade de Goiás/GO, fundada em 1996. Concordamos com 

Gadotti (2007) quando nos diz que a escola é o lugar preferencial 

do professor [...] Já falamos muito mal da escola. [...] Costumamos 

reclamar dos nossos professores como se eles fossem os responsáveis 

por todos os males da humanidade. [...] Mas é na escola que pas-

samos os melhores anos de nossas vidas, quando crianças e jovens. 

Por isso, precisamos falar mais e melhor de nossas escolas, de nossa 

educação (GADOTTI, 2007; p.11).

Para Gadotti (2007) a escola é um lugar especial. Por isso, não 

falamos apenas de qualquer escola, mas uma escola do campo, uma 

escola que se contribui significativamente para mudar a vida de 

muitos alunos que por ela passaram e ainda passarão.

Nesse sentido, alguns questionamentos me direcionam para 

pesquisar a escola: Como se deu a fundação da escola no assen-

tamento? Quais as pessoas que participaram desse processo? Qual 

era/é a formação dos professores? Quantos professores atuaram na 

escola quando a mesma foi construída? Que perfil de professores e 

alunos frequentava essa escola? Hoje ao cursar diversas disciplinas 

na universidade percebo a importância da realização desse trabalho 

para entender um pouco sobre as escolas do campo no país.

3 A Escola Multisseriada São Pedro recebeu a denominação de Escola Municipal Holanda. Esse 
assunto será detalhado no decorrer de nossa pesquisa.
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Justificativa

A justificativa dessa pesquisa sustenta-se na necessidade de 

compreender a realidade da escola do campo, diante da falta de 

infraestrutura, de apoio pedagógico, recursos didáticos, além de se 

trabalhar com a superlotação nas salas, a distorção série-idade, a 

junção de várias séries em uma única classe.

Tudo isso tem se constituído em um grande entrave para a 

qualidade do ensino nessas escolas. Para realizar o trabalho ado-

taremos a revisão bibliográfica e a metodologia da História Oral, 

partindo da narrativa de professores que atuam e/ou atuaram em 

classes multisseriadas, no município de Goiás/GO, em específico 

no Assentamento Engenho Velho.

Optamos em trabalhar o tema de escolas multisseriadas do 

campo, por conviver diariamente com as dificuldades do trabalho 

docente. Uma vez que observo as dificuldades dos professores para 

trabalharem pedagogicamente com alunos que possuem idades e sa-

beres distintos. Assim, sabemos que há um conjunto de precariedade 

na oferta do ensino que resulta em degradantes estruturas físicas das 

escolas e a falta de investimento na formação dos professores, falta 

de recursos materiais de apoio pedagógico e a má aplicabilidade de 

recursos financeiros direcionados as escolas do campo.

Diante dessas reflexões uma questão norteou a minha escolha 

para essa pesquisa: Os professores das escolas do campo possuem 

formação para trabalharem em classes mutisseriadas? Como se dá 

as suas práticas no processo de aprendizagem com esse perfil de 

alunos? Penso ser fundamental analisar essa escola do campo para 
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refletir sobre o ensino-aprendizagem das crianças no campo. Esse 

trabalho proporcionará um conhecimento e uma reflexão de como 

se dá a prática e os saberes dos professores e alunos do campo no 

município de Goiás/GO.

Referencial Teórico E Bibliográfico

Compreender as práticas docentes no momento atual requer 

um estudo reflexivo sobre teoria e prática de professores nas es-

colas, sendo esta uma questão bastante desafiadora para aqueles 

que se preocupam com uma educação de qualidade e com a de-

mocratização efetiva da educação pública no campo. As mudanças 

que vêm ocorrendo no âmbito político e social (novas tecnologias, 

diversidade, inclusão) exigem da área educacional nova postura 

diante do contexto que se apresenta, exige-se, cada vez mais, dos 

docentes uma formação que possibilite uma intervenção qualifica-

da no processo de ensinar nas escolas formais, em qualquer nível e 

modalidade de ensino. Essa exigência tem se colocado como um 

desafio na formação de professores na nossa realidade educacional.

As políticas de formação de professores através de leis e decre-

tos estão criando estratégias e alternativas para que professores que 

atuam nas escolas do campo tenham formação inicial, e continua-

da, magistério ou graduação para que possam continuar atuando 

no campo, visto que muitos professores começaram a desenvolver 

a docência somente com a 4ª série. “campo esquecido, educação, 

professor também esquecido. Reflete que o campo é lembrado 

como o outro lugar” (ARROYO, 2007; p. 158-159).
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Gauthier “argumenta que, na falta de um saber da ação peda-

gógica válido, o professor, para fundamentar, continuará recorrendo 

à experiência, à tradição, ao bom senso, saberes que além de com-

portarem limitações importantes, não o distinguem em nada, ou 

quase em nada, do cidadão comum” (1998; p. 20), ou seja, é após 

de muito tempo começaram surgir alguns cursos de formações, nas 

quais os professores do campo podiam participar, mas esbarra em 

um grande problema, a condição financeira: o que ganhavam não 

dava para pagar os custos das formações, deixar suas famílias.

Nesse sentido, Ramos (2014) observa que esse contexto vem 

“tornando as necessidades educacionais da população cada vez 

maiores e, por esse motivo, a formação tanto inicial quanto conti-

nuada é uma exigência” (2014; p.12). Assim, a função do professor 

está muito além de ser apenas o de repassar conhecimentos, mas 

a necessidade de uma formação qualificada diante de um mundo 

globalizado e informatizado, exigindo que o professor trabalhe 

com os vários aspectos da diversidade em sala de aula.

A dissertação intitulada Classes Multisseriadas: Que espaço es-

colar é esse? de Cássia Ferri (1994) trata de uma análise reflete a 

existência das classes multisseriadas no panorama da escolarização 

brasileira, bem como investiga os limites e possibilidades destas 

classes à luz das concepções libertárias de educação. Pesquisando 

alunas do curso de Pedagogia da Universidade do Contestado – 

UnC, campus de Concórdia e professores de classes multisseriadas 

da Região do Meio Oeste Catarinense, a pesquisadora analisa a 

relação com o conhecimento/conteúdos escolares e na percepção 

do sistema de seriação como obstáculo à organização da classe 
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que facilite o processo ensino-aprendizagem. Essa pesquisa dialoga 

com a nossa, visto que também procuraremos analisar os conteú-

dos ministrados pelos professores da escola do Engenho Velho na 

aprendizagem dos alunos.

O artigo de Salomão Mufarrej, Hage a Educação do Campo, Le-

gislação e Implicações na Gestão e nas Condições de trabalho de professores 

das Escolas Multisseriadas reflete sobre a educação do campo, estabe-

lecendo relação entre os parâmetros legais de referência da qualidade 

educação no meio rural e as condições de trabalho dos docentes no 

chão das escolas rurais multisseriadas. O autor apresenta a legislação 

e um estudo documental sobre a educação do campo no Brasil. Em 

um segundo momento analisa a realidade das escolas rurais multis-

seriadas, as condições de trabalho dos docentes e os desafios que eles 

enfrentam nos processos pedagógicos nas escolas no Estado do Pará. 

A pesquisa de Hage (2011) nos ajuda a refletir sobre as condições 

de trabalho dos professores na escola do Engenho Velho, mesmo 

sendo no contexto da região do Pará, em específico por transitar 

pela legislação da Educação do Campo no Brasil.

A dissertação de Margarete Sueli Bertti (2002) Memória Cole-

tiva e Educação em Assentamentos Rurais Goianos é uma pesquisa 

que analisa a história da luta de camponeses desde a ocupação de ter-

ras até a organização dos assentamentos no município de Goiás/GO. 

A autora usa como metodologia a História Oral para refletir acerca 

do processo de luta e dos conflitos vivenciados pelos mesmos pelo 

acesso a terra e pela constituição dos assentamentos. Bertti (2002) 

tem como objeto de pesquisa o Assentamento Engenho Velho para 

apreender que tipo de saberes foram produzidos pela conquista da 
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terra, no confronto com os proprietários, organismos do governo e 

demais forças implicadas na questão agrária. Essa dissertação nos aju-

da a entender o processo de organização do assentamento, visto que 

nos proporcionará um entendimento da preocupação dos assentados 

sobre a temática educação para as crianças e jovens.

Assim, o objetivo geral dessa investigação será a de analisar 

a prática docente de professores que atuam/atuaram em escolas 

do campo, em classes multisseriadas, identificando os desafios e as 

dificuldades enfrentadas por esses profissionais na docência.

Metodologia

A presente pesquisa objetiva analisar o processo de ensino-

aprendizagem dos docentes da escola multisseriada no Assentamento 

Engenho Velho. Para tanto partimos das práticas pedagógicas 

docentes de professores que atuam ou atuaram na escola com as 

crianças e jovens, realizando uma sistematização das experiências 

vividas pelos professores em sala de aula.

Para isso, utilizaremos informações concedidas por esses su-

jeitos por meio de entrevistas na forma de narrativas. Optamos 

por utilizar a metodologia da História Oral, por considerar uma 

fonte documental, porém aliado a isso, usamos também o material 

utilizado pelos professores em suas práticas diárias.

Para compreendermos a organização das classes multisseriadas, 

precisamos entender a dinâmica particular de tempos e espaços 

diferenciados em que o processo de ensino e aprendizagem se 

realiza. Essa organização dos espaços e tempos pedagógicos tem 
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como objetivo, principalmente, atender as necessidades educativas 

dos alunos e também os arranjos formais dos sistemas de ensino.

Essas classes são formadas, sobretudo em locais onde há poucos 

alunos nas séries escolares e moram em localidades/comunidades 

do campo distantes de escolas sedes, que agregam maior número 

de alunos; em uma mesma classe são encontrados também, alunos 

com diferentes idades e diferentes etapas de escolaridade.

Esse tipo de organização escolar traz maior dificuldade para o 

planejamento dos professores, o que tange ao processo de ensino-

-aprendizagem, pois, exige a elaboração de estratégias variadas, para 

atender não as diferentes necessidades de conteúdos, assim como a 

grande variação de interesses e modos de interação resultantes das 

diferenças de faixas etárias dos alunos.

No entanto, é um modelo que possibilita que pequenas co-

munidades do campo tenham poucas crianças não tenham que se 

deslocar para regiões mais distantes. A permanência dos alunos em 

seu próprio espaço sociocultural, dentro de uma maior articulação 

com a comunidade, possibilita a oportunidade para esses alunos 

atuarem na realidade, associando aos saberes culturais e históricos.

Os registros das narrativas dos professores serão feitos por meio 

de entrevistas gravadas no decorrer da pesquisa. No processo de 

coleta de dados in loco, entrevistaremos professores, como também 

visitaremos famílias para conhecermos o cotidiano da comunidade 

do assentamento. Após os dados coletados, iniciaremos o processo 

de análise das narrativas. Além disso, também acompanharemos o 

cotidiano da comunidade escolar, a partir de visitas na comunidade 

do campo a fim de compreendermos como essas escolas estão in-
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seridas na realidade da população camponesa e a relação delas com 

a escola do campo.

O critério que usaremos para a escolha desses entrevistados será 

a de professores que estão atuando nas escolas do campo e/ou que já 

atuaram. Desse modo, a partir das respostas expressas por cada sujeito, 

as experiências formadoras, os conhecimentos adquiridos com essas 

formações serão elaborados um roteiro de entrevista com questões 

que possibilitavam o professor responder ao propósito.

Outro tipo de fonte que utilizaremos será a fotografia. Esse 

documento de pesquisa nos proporcionará uma análise o cotidiano 

da escola, historicizando a expressividade e as relações sociais. Mas 

Raphael Samuel salienta que é curioso constatar que os historia-

dores, que normalmente são tão enfadonhos sobre o status da evi-

dência em seus documentos, se contentem em tomar as fotos como 

verdade e tratá-las como reflexo transparentes do fato4.

Trata-se de captar os registros fotográficos não somente do que 

é visível, mas do que está fora da moldura, pois como Samuel diz, 

[...] o detalhe acidental (ou incidental) em uma figura, não observado pelo 

autor da foto e pelos subseqüentes editores e expositores e que seria de inte-

resse capital para o historiador [...] 5. Devemos, no ato da pesquisa, ter 

uma atividade criativa, inventiva no sentido de proceder à análise 

da imagem. Ela permite que analisemos como a escola e as relações 

estavam sendo apresentadas e como essas imagens dialogam com as 

imagens produzidas pelas professores e pelos assentados por meio 

4 SAMUEL, Raphael. Teatros da memória. Tradução de Maria Therezinha Janine Ribeiro e Vera 
Helena Prada Maluf. Projeto história. São Paulo: Educ, n. 14, fev. 1997, p. 61.

5 SAMUEL, Raphael, op. cit. p. 64.
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de suas narrativas, pois assim a fotografia deixa de trazer um mo-

mento estanque ou uma reafirmação do que foi vivido para ser um 

diálogo com o presente.

Utilizaremos os materiais escolares produzidos pelos professores 

na tentativa de visualizarmos as práticas e os saberes dos professores 

e dos alunos. Para compreendermos a organização das classes mul-

tisseriadas, precisamos entender a dinâmica particular de tempos e 

espaços diferenciados em que o processo de ensino e aprendizagem 

se realiza. Essa organização dos materiais pedagógicos tem como ob-

jetivo, principalmente, atender as necessidades educativas dos alunos 

e também os arranjos formais dos sistemas de ensino.

Essas classes são formadas, sobretudo em locais onde há poucos 

alunos nas séries escolares e moram em localidades/comunidades 

rurais distantes de escolas sedes, que agregam maior número de 

alunos; em uma mesma classe são encontrados também, alunos 

com diferentes idades e diferentes etapas de escolaridade. Esse tipo 

de organização escolar traz maior dificuldade para o planejamento 

dos professores, o que tange ao processo de ensino-aprendizagem, 

pois, exige a elaboração de estratégias variadas, para atender não as 

diferentes necessidades de conteúdos, assim como a grande varia-

ção de interesses e modos de interação resultantes das diferenças de 

faixas etárias dos alunos.

Por fim, faremos uma análise das atas das reuniões do Assenta-

mento Engenho Velho para buscarmos pistas sobre o cotidiano dos 

diferentes sujeitos do assentamento. As atas foram produzidas com 

interesses das mais diversas, e poderemos encontrar indícios da fun-

dação da escola, e/ou da discussão sobre a educação dessas crianças 
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e jovens. Não definimos o recorte cronológico dessa pesquisa, visto 

ser necessário realizarmos uma leitura nesse documento para me-

lhor direcionar esse trabalho.

Conclusão

A pesquisa aqui iniciada teve como intuito conhecer o con-

texto de formação e da história do Assentamento Engenho Velho 

no município de Goiás/GO. Vimos que o processo não se deu de 

forma tranquila, sendo mediada por lutas e tentativas de diferentes 

sujeitos sociais na busca de viabilizar um lugar para viverem com as 

suas famílias em um país calcado por paradigmas de exclusão social.

Em relação à institucionalização da ‘Escola São Pedro’ identifi-

camos uma prática educativa por parte do professorado e dos alunos 

em funcionar a escola dando visibilidade aos conteúdos ministrados.

Esse não é o fim da pesquisa... e sim, apenas o começo...
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Resumo

Um dos instrumentos utilizados pelas organizações de trabalho 

para levantamento da satisfação dos trabalhadores com a relação 

de trabalho é a pesquisa de clima organizacional. Neste estudo, 

de caráter exploratório-descritivo, objetivou-se analisar a percep-

ção dos trabalhadores administrativos, servidores e terceirizados, 

da Universidade Federal de Goiás - Regional Goiás, quanto ao 

ambiente e condições de trabalho. Para tanto, aplicou-se questio-
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nário na escala Likert. A análise foi feita por meio de estatística 

descritiva e análise fatorial com o auxílio do software estatístico 

SPSS®. Os resultados mostram que a maior parte das respostas foi 

positiva quanto ao ambiente e condições de trabalho, contabilizan-

do 66,5% de concordância e total concordância com as afirmações 

feitas, frente a 21,4% de respostas negativas (discordância total e 

discordância). Tal satisfação também pode ser captada pelos altos 

números da mediana e da moda, ficando em torno de 3 (concordo) 

e 4 (concordo totalmente). As afirmações negativas referem-se à 

falta de autonomia para tomada de decisão, à falta de informa-

ção interna, ao estresse do trabalho e ao salário dos trabalhadores. 

Pela análise fatorial, as questões puderam ser agrupadas em 3 (três) 

fatores, assim intitulados: Recursos para a realização do trabalho; 

Identificação e relacionamento; e Comunicação. A análise de 

confiabilidade (Alfa de Cronbach) mostrou alta correlação entre 

as questões propostas nas duas primeiras categorias, com 0,882 e 

0,795, respectivamente, e correlação mediana na terceira categoria 

(0,575). As duas primeiras categorias foram bem avaliadas pelos su-

jeitos de pesquisa embora algumas respostas tenham diminuído suas 

medianas e modas. A terceira categoria corrobora a baixa satisfação 

com a circulação da informação na organização. Conclui-se que, 

no geral, a satisfação dos trabalhadores é alta quanto ao ambiente e 

às condições de trabalho. Como contribuição empírica, este artigo 

procura fornecer elementos que possam criar caminhos para a me-

lhoria das condições de trabalho na UFG-Regional Goiás.

Palavras-chave: Clima organizacional; Condições de traba-

lho; Ambiente organizacional.
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Satisfaction At Work: Analysis Of Organizational 
Climate At The Federal University Of Goiás – 
Goiás Regional

Abstract

One of the instruments used by labor organizations to survey 

workers’ satisfaction with the work relationship is the organizational 

climate survey. In this exploratory-descriptive study, the objective 

was to analyze the perception of administrative workers, servers 

and outsourced workers, of the Federal University of Goiás - Goiás 

Regional, regarding the environment and working conditions. For 

that, a questionnaire was applied on the Likert scale. The analysis 

was made through descriptive statistics and factorial analysis with 

the aid of statistical software SPSS®. The results show that most of 

the responses were positive regarding the environment and working 

conditions, accounting for 66.5% of agreement and total agreement 

with the statements made, compared to 21.4% of negative responses 

(total discordance and discordance). Such satisfaction can also be 

captured by the high numbers of the median and fashion, getting 

around 3 (agree) and 4 (totally agree). The negative statements refer 

to the lack of autonomy for decision making, the lack of internal 

information, the stress of work and the salary of workers. By the 

factorial analysis, the questions could be grouped in 3 (three) factors, 

thus titled: Resources for the accomplishment of the work; Identifi-

cation and relationship; and Communication. The reliability analysis 

(Cronbach’s alpha) showed a high correlation between the questions 
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proposed in the first two categories, with 0.882 and 0.795, respecti-

vely, and median correlation in the third category (0.575). The first 

two categories were well evaluated by the research subjects although 

some responses have diminished their medians and fashions. The 

third category corroborates the low satisfaction with the circulation 

of information in the organization. It is concluded that, in general, 

the satisfaction of the workers is high on the environment and the 

conditions of work. As an empirical contribution, this article seeks 

to provide elements that can create ways to improve working condi-

tions in the UFG-Regional Goiás.

Keywords: Organizational climate; Work conditions; Organi-

zational environment.

Introdução

Percebe-se que as organizações de trabalho são formadas por 

relações sociais, para além dos aspectos materiais envolvidos em 

sua constituição. Um dos importantes resultados dessas relações é 

o compartilhamento de percepções acerca de diferentes aspectos 

organizacionais pelos funcionários. Isso quer dizer que os indi-

víduos em suas práticas de trabalho acabam percebendo algumas 

características organizacionais de modo semelhante. Tal percepção, 

no campo da administração, recebe o nome de clima organizacio-

nal, sendo um tema há muito tratado no campo (SOUZA, 2014; 

PUENTE-PALACIOS; FREITAS, 2006; FLEURY; SAMPAIO, 

2002; SOUZA, 1977; SCHNEIDER; SNYDER, 1975).

Diversas são as determinações do clima. Sua importância para 

o desempenho da empresa é tão relevante que diversas organiza-
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ções realizam pesquisas de clima, anualmente, de modo que possam 

identificar a percepção dos funcionários quanto às relações sociais, 

remuneração, organização do trabalho etc. para que possam desen-

volver ações para interferir sobre os aspectos que possam gerar baixo 

comprometimento. Os sistemas de autoridade, responsabilidade e 

comunicação, bem como a forma de organizar as pessoas e as tarefas, 

possibilitam alguns tipos de relações sociais e impedem outros tipos 

de interação humana, o que produzirá algumas percepções sobre a 

organização, sejam elas públicas (CURVO; HEINZMANN, 2019; 

CORRÊA, 2018) sejam elas privadas (BIZARRIA et al., 2016), 

originando certas regras, crenças e valores a serem compartilhados.

Nesta pesquisa, objetivou-se analisar a percepção dos trabalha-

dores administrativos, servidores e terceirizados, da Universidade Fe-

deral de Goiás - Regional Goiás, quanto ao ambiente e condições de 

trabalho. Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratório-descritiva 

com aplicação de questionário, produzido na escala Likert.

Estruturalmente, esta pesquisa é composta, além desta Introdu-

ção, da conceituação de clima organizacional. Em seguida, trata-se de 

forma de gestão de clima. Em seguida, apresenta-se a metodologia da 

pesquisa. Posteriormente, apresentam-se e analisam-se os resultados 

da pesquisa de campo. Finalmente, tecem-se considerações finais.

Espera-se que este estudo contribua para a compreensão do 

clima organizacional na organização ora pesquisada e estimule ou-

tras pesquisas para a melhoria de suas condições de trabalho.
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1.Conceituando Clima Organizacional

Para Robbins, Judge e Sobral (2010), o clima organizacional 

refere-se às percepções que são comuns aos funcionários quanto 

a diversas dimensões, relacionadas à empresa e ao ambiente e re-

lações de trabalho (segurança, justiça, diversidade, serviço prestado 

ao cliente etc.). Isso quer dizer que os aspectos objetivos organi-

zacionais são interpretados de diferentes modos pelos funcionários 

o que pode gerar percepções mais positivas ou negativas quanto às 

práticas das empresas. Para os autores, o clima positivo favoreceria 

ao desempenho esperado pela organização, enquanto que o nega-

tivo poderia trazer prejuízos ao seu funcionamento.

Fleury e Sampaio (2002) nessa mesma linha definiriam o cli-

ma como a percepção que os indivíduos têm sobre a organização 

em que trabalham, podendo ser influenciada e modificada, por 

fatores internos e externos. Assim, o clima seria o “conjunto de 

satisfações e insatisfações dos membros de uma organização em 

determinado período, geralmente identificado através de pes-

quisas calcadas em percepção e opinião” (FLEURY; SAMPAIO, 

2002, p. 293), sendo, assim, mais instável, volátil e menos estrutu-

rada do que a cultura organizacional.

É interessante notar que a ideia de clima organizacional está 

ligada à imagem de clima na meteorologia. Da mesma forma que 

o clima na natureza depende da região, de agentes naturais e, ainda, 

traz a noção de mudança e instabilidade, “o clima organizacional 

é visto como uma atmosfera mutável, pois representa um retrato 

da organização num dado momento, sendo capaz de influenciar o 
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comportamento e o desempenho dos indivíduos na organização” 

(PUENTE-PALACIOS; FREITAS, 2006, p. 45).

Koys e DeCotiis (1991 apud PUENTE-PALACIOS; FREI-

TAS, 2006) definem clima como um “fenômeno perceptual du-

radouro, construído com base na experiência, multidimensional 

e compartilhado pelos membros de uma unidade da organização, 

cuja função principal é orientar e regular os comportamentos 

individuais de acordo com os padrões determinados por ela” 

(KOYS; DECOTIIS, 1991, p. 266 apud PUENTE-PALACIOS; 

FREITAS, 2006, p. 47).

A partir dos parágrafos acima, pode-se entender que o clima 

organizacional possui as seguintes características:

1) Depende da percepção dos funcionários;

2) É mutável e instável;

3) Regula e orienta o comportamento dos indivíduos;

4) Relaciona-se a partes das organizações, baseando-se na cul-

tura organizacional;

5) Constitui-se pelo compartilhamento de experiências;

6) É influenciado por diversos fatores organizacionais e externos.

Quanto a esses fatores, o clima estaria relacionado a: “a) estresse 

decorrente do desempenho do papel e da falta de harmonia (signifi-

cado invertido), b) trabalho desafiador e autonomia, c) qualidade da 

liderança e suporte ao desempenho, e d) cooperação entre os mem-

bros da organização e qualidade das relações de amizade” (JAMES; 

JAMES, 1989 apud PUENTE-PALACIOS; FREITAS, 2006, p. 51).

Analisando tais fatores, percebe-se que o clima está intima-

mente ligado tanto aos aspectos do trabalho em si quanto às re-
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lações sociais estabelecidas na organização. Quanto aos primeiros, 

pode-se dizer que a forma como o trabalho é realizado, com maior 

ou menor possibilidade de participação do funcionário na concep-

ção e execução do trabalho, haverá influência sobre sua percepção 

(mais positiva ou mais negativa) em relação à empresa. Quanto 

às relações sociais, o clima possui uma clara identificação com a 

maneira com que os funcionários se relacionam, tanto na estrutura 

hierárquica quanto nas relações informais estabelecidas.

Não se pode deixar de notar o aspecto emocional e afetivo que 

envolve esse tema. Estresse, cooperação, amizade e, pode-se adicio-

nar, confiança são elementos relevantes na composição do clima 

organizacional a depender das condições em que são percebidos 

pelos funcionários (ANDRADE; FISCHER; STEFANO, 2015).

2. Gestão do Clima Organizacional

Existem diversas formas para gerenciar o clima organizacional. 

Diversos autores propõem, para tanto, a construção de indicado-

res que devem ser avaliados para a interpretação da percepção dos 

funcionários quanto a diversos fatores organizacionais (LESSA; 

FERREIRA, 2004). Complementarmente, devem-se realizar pes-

quisas com os funcionários para coleta de dados, referentes a esses 

indicadores. O mais comum é que se apliquem questionários es-

truturados para serem respondidos anonimamente, conforme será 

visto posteriormente.

Longe de querer esgotar as possibilidades, o Quadro 1 abaixo 

procura resumir os modelos e indicadores de clima mais conheci-

dos e utilizados por empresas e consultorias. Vale dizer que muitos 
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desses modelos foram desenvolvidos com objetivos específicos para 

captar o clima organizacional em diferentes tipos de organização: 

institutos de pesquisa, indústrias, faculdades etc.

Quadro 1 – Modelos e indicadores de clima organizacional

M
od

el
o

Indicadores Características

Lit
w

in
 e

 St
rin

ge
r

Estrutura
Responsabilidade
Desafio
Recompensa
Relacionamento
Cooperação
Conflito
Identidade
Padrões

Limitações do trabalho por regras, regulamentos e 
procedimentos
Grau de liberdade para tomada de decisão
Ponderação de risco do trabalho frente à função
Recompensa percebida frente ao trabalho executado
Nível de convivência geral
Grau de ajuda mútuo nos diversos níveis hierárquicos
Sentimento quanto à restrição às opiniões
Sentimento de alinhamento aos objetivos da empresa
Percepção do cumprimento de normas por todos

Ko
lb

Responsabilidade
Recompensa
Padrões
Clareza organizacional
Calor e apoio
Liderança

Grau de liberdade para tomada de decisão
Recompensa percebida frente ao trabalho executado
Percepção do cumprimento de normas por todos
Definição clara do ambiente e objetivos
Camaradagem e boa convivência entre funcionários
Sentimento de conforto quanto a assumir a liderança

Co
da

Liderança
Compensação
Maturidade empresarial
Colaboração entre áreas
Valorização profissional
Identificação com 
empresa
Processo de comunicação
Sentido do trabalho
Política global de RH
Acesso

Encorajamento do superior ao desenvolvimento profissional
Remuneração e benefícios recebidos
Modo como funcionários entendem as atividades e objetivos
Visão da colaboração entre as áreas para atingir metas
Incentivo ao desenvolvimento técnico-profissional
Sentimento de pertencimento
Entendimento das informações transmitidas
Percepção da importância do trabalho
Importância do setor de RH para os funcionários
Percepção quanto à ascensão na carreira

Continua 
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M
od

el
o

Indicadores Características
Be

da
ni

Dimensão psicossocial
Estilo de gerência
Comprometimento
Trabalho em equipe
Reconhecimento
Dimensão organizacional
Carga de trabalho
Condições de trabalho
Clareza organizacional e 
padrão de desempenho

Relacionamento com a equipe e influência do gestor

Comprometimento, identidade e envolvimento

Cooperação, amizade e soma de esforços percebidas

Reconhecimento e valorização pessoal e profissional

Percepção das retribuições pelo desempenho

Avaliação das condições física/material para o trabalho

Percepção quanto à missão, políticas e objetivos organizacionais

Ri
zz

at
ti

Imagem institucional
Políticas de RH
Sistema de assistência e 
benefícios
Estrutura organizacional
Organização e condições 
de trabalho
Relacionamento 
interpessoal
Comportamento das 
chefias
Satisfação pessoal
Planejamento 
institucional
Processo decisório
Autonomia institucional
Avaliação institucional

Sentimento de satisfação, identidade e prestígio

Políticas governamentais, institucionais e sindicais

Planos de RH, benefícios legais e organizacionais

Tamanho, complexidade e tecnologia organizacionais

Ergonomia e formas de controle, tempo e conservação

Relações estabelecidas, cooperação e humanização

Honestidade, conhecimento e estilo de liderança

Satisfação com o trabalho, jornada e reconhecimento

Informação, comprometimento e participação

Delegação, responsabilização, comunicação e conflitos

Políticas do governo e estratégias

Controle de qualidade e cultura da organização

Fonte: Adaptado de Souza
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O que se pode perceber a partir dos modelos e de seus indicado-

res acima é a tentativa de considerar os diversos aspectos (dimensões) 

organizacionais que interferem direta ou indiretamente na percepção 

dos funcionários quanto às suas relações sociais e atividades profis-

sionais, bem como à estrutura organizacional para a concretização 

do trabalho. Além disso, em alguns modelos (Coda e Bedani), surge 

também a preocupação com a percepção dos funcionários quanto ao 

sentido mesmo do trabalho realizado. De modo mais complexo, tal 

preocupação baseia-se na concepção da motivação intrínseca (CA-

SADO, 2002) dos funcionários para com o trabalho.

A partir dos indicadores, as empresas procuram estruturar pes-

quisas de clima organizacional para captar a percepção dos funcio-

nários quanto à organização, de modo que se observem (CODA, 

1997 apud SOUZA, 2014, p. 135):

1) A existência de espaço para melhorias;
2) A identificação dos funcionários relativamente 
mais satisfeitos ou insatisfeitos;
3) Os fatores que mais contribuem para a satisfação 
dos funcionários;
4) A identificação dos possíveis efeitos das percepções 
negativas dos funcionários.

É importante notar que as pesquisas de clima realizadas pelas 

empresas, de modo geral, podem gerar expectativas dos funcioná-

rios quanto às consequências de suas respostas, individuais e cole-

tivas. Individualmente, os funcionários esperam que suas respostas 

não lhes causem sanções negativas por parte da gerência ou alta 

direção. Coletivamente, a expectativa é que as respostas sirvam para 

que os aspectos negativos apontados sejam superados por meio de 
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mudanças organizacionais a partir das percepções negativas dos 

indicadores mal avaliados.

A Figura 1 abaixo ilustra as etapas para a realização da gestão 

do clima. Conforme se observa, a direção da empresa que intente 

realizar um diagnóstico das percepções dos funcionários quanto 

aos indicadores acima apresentados deve atentar-se ao processo 

de realização da pesquisa, de modo que algumas etapas não sejam 

negligenciadas ou esquecidas por conta da vontade de captar pura 

e simplesmente as percepções.

Figura 1 – Etapas para a gestão do clima organizacional

Fonte: Bedani

Resumidamente, a etapa de investimento ou investigação rea-

liza-se com a escolha do instrumento de pesquisa e sua aplicação. 

O diagnóstico ocorre com a tabulação dos resultados e a identifi-

cação das satisfações e insatisfações dos funcionários. A intervenção 

é realizada para a manutenção dos pontos positivos e a melhoria 

dos aspectos negativos identificados na etapa anterior. A etapa da 

comunicação é de grande importância, pois é o momento de pu-

blicização dos resultados para todos os funcionários da empresa. A 
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implementação se destina à execução dos planos de ação elabora-

dos na etapa da intervenção. Finalmente, o acompanhamento ou 

monitoramento serve para verificar se houve ou não mudança na 

percepção dos funcionários quanto aos aspectos negativos previa-

mente identificados (SOUZA, 2014, p. 140-141).

Neste último caso, é importante que a pesquisa de clima não 

ocorra uma vez apenas. Seria interessante que a empresa adotasse 

tal método como parte de sua prática organizacional, definida nas 

políticas de RH. Isso porque, além de ser trabalhosa em sua con-

cepção e execução, as expectativas geradas, conforme apontou-se 

anteriormente, podem ocasionar um processo de mudança contí-

nuo que deverá ser acompanhado para que os resultados organiza-

cionais sejam incrementados.

Outro aspecto de destaque é necessidade de comprometimen-

to da direção com a proposta. Como ocorre em diversas outras 

iniciativas de impacto organizacional, a pesquisa de clima necessita 

do envolvimento e do patrocínio efetivo da alta direção para que 

tenha legitimidade junto aos funcionários, para que não seja visto 

como um projeto de uma área específica, no caso, RH e para que 

tenha continuidade no tempo.

Quanto às recomendações para a realização da pesquisa de 

clima, Souza (2014) sugere:

- Os funcionários devem ser mantidos informados com 
relação ao processo de pesquisa;
- Constituição de um grupo independente para gerenciar 
o processo de pesquisa;
- Funcionários devem perceber o comprometimento do 
corpo gerencial;
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- O questionário deve ser dividido em bloco de questões;
- A avaliação dos resultados deve considerar a relação entre 
os indicadores;
- Deve-se evitar a aplicação da pesquisa em momentos de 
tensão organizacional;
- A pesquisa não precisa fazer um censo, mas deve ser re-
presentativa das áreas;
- Os resultados devem ser amplamente divulgados.

Muitas empresas valem-se de consultores externos para a reali-

zação da pesquisa, de modo que se atenda ao critério de indepen-

dência e legitimidade do processo. Contudo, a realização desse pro-

jeto internamente é também de grande valia para a manutenção de 

uma memória interna, bem como pelo conhecimento dos próprios 

funcionários envolvidos no que se refere à estrutura da empresa.

3. Metodologia

Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, quanto 

aos fins, com pesquisa de Levantamento, quanto aos meios (GIL, 

2008). Neste estudo do tipo transversal, utilizou-se, como técnica 

de coleta de dados primários, um questionário na escala Likert, 

aplicado a 33 trabalhadores com funções técnico-administrativas da 

Universidade Federal de Goiás-Regional Goiás. A escala utilizada 

foi: “Discordo totalmente” (DT); “Discordo” (D); “Indiferente” (I); 

“Concordo” (C); e “Concordo totalmente” (CT). Os sujeitos de 

pesquisa responderam ao questionário, produzido na plataforma 

Google Forms, enviado por mensagem de texto, e-mail e pessoal-

mente, na forma impressa.
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Para análise dos dados, utilizou-se o SPSS a partir de 3 (três) 

técnicas estatísticas: análise descritiva, análise fatorial e análise dis-

criminante. A primeira foi utilizada para analisar o perfil dos res-

pondentes e a mediana e a moda das questões propostas. A segunda 

serviu para agrupar as questões em componentes afins, de modo 

que se pudesse nominar os fatores para se ter melhor clareza das 

respostas comuns e se analisassem as questões por bloco. Finalmen-

te, a análise discriminante auxiliou na comparação do perfil com 

relação às respostas dadas às questões do questionário.

3.1 Análise Fatorial

Inicialmente, rodou-se a análise fatorial para todos os fatores. 

O teste de KMO e Bartlett mostrou-se significativo (0,731) para 

os 5 fatores formados, com explicação variância total explicada de 

76,30%, além de o nível de significância ter sido adequado (0,000). 

Contudo, 6 (seis) das 17 (dezessete) questões foram distribuídas 

em dois fatores, além de ter um fator com apenas uma questão. 

Outra inconsistência foi relativa ao o índice de confiabilidade, que, 

a partir do 4º fator, mostrou-se baixíssimo.

Decidiu-se, então, rodar novamente para 3 fatores, novamente, 

com a utilização do método Varimax. A medida Kaiser-Meyer-Ol-

kin (KMO) de adequação de amostragem foi satisfatória, com 0,731, 

com nível de significância também igual a 0,000 (zero), com total de 

explicação 60,03%, conforme se observa no Gráfico 1 abaixo:
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Gráfico 1: Gráfico de Variância Total Explicada

Fonte: Autores

Quanto ao índice de confiabilidade, medido pelo Alfa de 

Cronbach, obtiveram-se 7 (sete) questões associadas ao Fator 1, 6 

(seis) questões, ao Fator 2, e 3 (três) questões associadas ao Fator 

3, conforme Tabela 1 abaixo:

Tabela 1: Análise de confiabilidade

Estatísticas de confiabilidade

Alfa de Cronbach N de itens

Componente 1 0,882 7

Componente 2 0,795 6

Componente 3 0,575 3

Fonte: Autores

A Tabela 2 abaixo sintetiza os fatores obtidos pela análise esta-

tística multivariável, apresentada anteriormente:
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Tabela 2: Matriz de componente rotativa

Componentes

1 2 3

Admito que gosto muito de trabalhar na UFG-RG 0,545

Acredito que sei quais são as expectativas que a UFG-RG tem 
em relação ao meu trabalho 0,400

Possuo todos os materiais e recursos necessários para o bom 
desempenho de meu trabalho 0,869

Acredito que tenho total autonomia para tomar decisões sobre 
minhas próprias tarefas 0,554

Em geral, meu trabalho não é nem um pouco estressante 0,639

Penso que o meu trabalho é muito importante para a UFG-RG 
como um todo 0,595

Acredito que a minha relação de trabalho com o meu superior 
hierárquico é muito respeitosa 0,821

Penso que meu superior hierárquico me dá total apoio para a 
realização de meu trabalho 0,664

Acredito que a relação com meus colegas de trabalho é muito 
respeitosa e produtiva 0,620

Acredito que os meus colegas de trabalho realizam suas tarefas 
com muita competência Não agrupado

Considero que o ambiente físico de trabalho da UFG-RG é 
bastante confortável para a adequada realização do meu 
trabalho

0,817

Acredito que a UFG-RG me oferece oportunidades de 
aprendizado e crescimento 0,712

Estou muito satisfeito com os benefícios que recebo da UFG-RG 0,744

Estou muito satisfeito com o meu salário mensal 0,750

Sinto que sou bem informado sobre o que acontece na UFG-RG 0,610

Possuo total conhecimento sobre a missão e os valores da 
UFG-RG 0,873

Sinto muito orgulho de trabalhar na UFG-RG 0,817

Método de Extração: análise de Componente Principal.Método de 
Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.
a. Rotação convergida em 8 iterações.

Fonte: Autores
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4. Apresentação E Análise Dos Resultados

A quantidade de entrevistados representou, aproximadamen-

te, 50% dos servidores e 50% dos funcionários terceirizados. A 

Tabela 3 abaixo sintetiza o perfil dos sujeitos de pesquisa que 

responderam ao questionário.

Tabela 3: Perfil da amostra

Contagem
% de N 

válida da 
coluna

Tipo de relação de 
trabalho

Servidor (a) 12 36,36%

Terceirizado (a) 21 63,64%

Gênero
Masculino 18 54,55%

Feminino 15 45,45%

Idade

Entre 18 e 25 anos 1 3,03%

Entre 25 e 35 anos 16 48,48%

Entre 35 e 50 anos 14 42,42%

Mais de 50 anos 2 6,06%

Tempo de trabalho na 
UFG-RG

Há menos de 1 ano 4 12,12%

Entre 1 e 3 anos 13 39,39%

Entre 3 e 5 anos 10 30,30%

Mais de 5 anos 6 18,18%
Fonte: Autores (2019)

No geral, o número absoluto de respondentes terceirizados é 

maior do que o de servidores, embora, relativamente, como dito 

anteriormente, equivalem-se. Em termos de sexo, os valores são 

próximos. Quanto à idade, a maior parte dos sujeitos de pesquisa 
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(mais de 90%) encontra-se na faixa dos 25 a 50 anos. Finalmente, 

a maior parte dos entrevistados encontram-se em suas funções há 

menos de 5 (cinco) anos (81,82%).

Ao se aplicar a análise discriminante, os fatores que mais con-

tribuem para a diferença nas respostas são a idade e o tempo de 

trabalho. De modo contra-intuitivo, os recortes “tipo de relação de 

trabalho” (servidor ou terceirizado) e “sexo” (masculino e femini-

no) não tiveram relevante impacto na discriminação dos grupos 

pelas respostas propostas.

A Tabela 4 abaixo mostra os valores absolutos e relativos (en-

tre parênteses) das respostas, bem como a mediana e a moda de 

cada questão proposta.

Tabela 4 – Valores absolutos e relativos das respostas

DT D I C CT Mediana Moda

Admito que gosto 
muito de trabalhar na 
UFG-RG

0(0,0) 0(0,0) 1(3) 13(39,4) 19(57,6) 4 4

Acredito que sei quais 
são as expectativas 
que a UFG-RG tem 
em relação ao meu 
trabalho

0(0,0) 0(0,0) 3(9,1) 22(66,7) 8(24,2) 3 3

Possuo todos os 
materiais e recursos 
necessários para o 
bom desempenho de 
meu trabalho

1(3,0) 9(27,3) 2(6,1) 16(48,5) 5(15,2) 3 3

Acredito que tenho 
total autonomia para 
tomar decisões sobre 
minhas próprias 
tarefas

3(9,1) 9(27,3) 8(24,2) 12(36,4) 1(3) 2 3

Continua 
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DT D I C CT Mediana Moda

Em geral, meu 
trabalho não é nem 
um pouco estressante

2(6,1) 15(45,5) 5(15,2) 7(21,2) 4(12,1) 1 1

Penso que o meu 
trabalho é muito 
importante para a 
UFG-RG como um 
todo

0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 16(48,5) 17(51,5) 4 4

Acredito que a minha 
relação de trabalho 
com o meu superior 
hierárquico é muito 
respeitosa

0(0,0) 3(9,1) 3(9,1) 16(48,5) 11(33,3) 3 3

Penso que meu 
superior hierárquico 
me dá total apoio 
para a realização de 
meu trabalho

1(3,0) 4(12,1) 2(6,1) 16(48,5) 10(30,3) 3 3

Acredito que a relação 
com meus colegas 
de trabalho é muito 
respeitosa e produtiva

0(0,0) 5(15,2) 5(15,2) 13(39,4) 10(30,3) 3 3

Acredito que os meus 
colegas de trabalho 
realizam suas 
tarefas com muita 
competência

0(0,0) 2(6,1) 12(36,4) 16(48,5) 3(9,1) 3 3

Considero que o 
ambiente físico de 
trabalho da UFG-RG é 
bastante confortável 
para a adequada 
realização do meu 
trabalho

4(12,1) 6(18,2) 2(6,1) 17(51,5) 4(12,1) 3 3

Continua 
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DT D I C CT Mediana Moda

Acredito que a 
UFG-RG me oferece 
oportunidades 
de aprendizado e 
crescimento

3(9,1) 7(21,2) 5(15,2) 13(39,4) 5(15,2) 3 3

Estou muito satisfeito 
com os benefícios que 
recebo da UFG-RG

2(6,1) 7(21,2) 6(18,2) 15(45,5) 3(9,1) 3 3

Estou muito satisfeito 
com o meu salário 
mensal

1(3,0) 12(36,4) 5(15,2) 13(39,4) 2(6,1) 2 3

Sinto que sou bem 
informado sobre 
o que acontece na 
UFG-RG

6(18,2) 11(33,3) 6(18,2) 7(21,2) 3(9,1) 1 1

Possuo total 
conhecimento sobre a 
missão e os valores da 
UFG-RG

1(3,0) 6(18,2) 1(3) 23(69,7) 2(6,1) 3 3

Sinto muito orgulho 
de trabalhar na 
UFG-RG

0(0,0) 0(0,0) 2(6,1) 12(36,4) 19(57,6) 4 4

Fonte: Autores

No geral, conforme mostram as informações na Tabela 5 abai-

xo, percebe-se que a maior parte das respostas foi positiva, contabi-

lizando 66,5% frente a 21,4% de respostas negativas (somatório de 

discordo totalmente e discordo).
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Tabela 5: Clima organizacional - Frequências

Escala Valores absolutos Valores relativos

Discordo totalmente 24 4,3%

Discordo 96 17,1%

Indiferente 68 12,1%

Concordo 247 44,0%

Concordo totalmente 126 22,5%

Total 561 100,0%
Fonte: Autores

Percebe-se que a maior parte da moda e da mediana está entre 

3 e 4 (“concordo” e “concordo totalmente”). Contudo, as questões 

“Acredito que tenho total autonomia para tomar decisões sobre 

minhas próprias tarefas”, “Em geral, meu trabalho não é nem um 

pouco estressante”, “Estou muito satisfeito com o meu salário 

mensal” e “Sinto que sou bem informado sobre o que acontece na 

UFG-RG” obtiveram mediana e moda baixas, o que reflete maior 

grau de insatisfação com esses aspectos organizacionais, frente aos 

outros aspectos pesquisados.

De acordo com James e James (1989 apud PUENTE-PA-

LACIOS; FREITAS, 2006), são fatores que interferem no clima 

organizacional o estresse decorrente do desempenho do papel e 

da falta de harmonia e trabalho desafiador e autonomia, conforme 

apontado anteriormente (SANTOS; OLIVEIRA; KONOPKA, 

2016). Nesta pesquisa, percebe-se que esses aspectos foram mal 

avaliados pelos funcionários, o que nos mostra que, para boa parte 

dos entrevistados, a tomada de decisão nas atividades deve passar 

por algum tipo de anuência, seja pelo sistema de informação seja 
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pelo superior hierárquico imediato. Pode-se especular que a auto-

nomia no setor público, pela natureza do trabalho, é limitada, posto 

que o servidor realiza ou deixa de realizar a partir da descrição do 

cargo ocupado. Além disso, o trabalho é considerado estressante, 

talvez por conta da divisão das tarefas propostas na organização.

A insatisfação com o salário pode ser decorrente da compara-

ção entre as atividades que são realizadas e a recompensa financeira 

percebida. Adicionalmente, essa percepção aproxima-se da satisfação 

com os benefícios recebidos pelos funcionários. Coda (SOUZA, 

2017) apresenta, em suas investigações de clima organizacional, gran-

de preocupação em identificar as percepções quanto a esses fatores.

A questão da comunicação também foi mal avaliada pelos servi-

dores. Para diversos autores (SOUZA, 2017), a comunicação pode se 

referir tanto à relação entre gestores e funcionários como ao processo 

de comunicação interno ao RH. No primeiro caso, aparentemente, 

a relação entre funcionários e gestores na Regional é considerada 

respeitosa embora não haja muita convicção de que o superior hie-

rárquico forneça total apoio para que o trabalho seja realizado. Para 

James e James (1989 apud PUENTE-PALACIOS; FREITAS, 2006), 

a qualidade da liderança e o suporte ao desempenho são fatores im-

portantes para a constituição do clima organizacional. A insatisfação 

com a comunicação pode ser referir, então, a maneira como a infor-

mação circula pela organização, tendo em vista o processo interno de 

comunicação. Pode-se com isso dizer que essas questões ora analisa-

das diminuem as notas de avaliação do questionário, enquanto que as 

outras questões parecem refletir avaliações positivas.
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Quanto à análise fatorial, formaram-se três seguintes compo-

nentes, conforme Tabela 2 acima, apresentados no Quadro 2, com 

o agrupamento das questões com maior correlação das respostas.

Quadro 2 – Componentes gerados a partir da Análise Fatorial

Fatores Questões

Fator 1: Recursos 
para a realização 
do trabalho

Possuo todos os materiais e recursos necessários para o bom desempenho 
de meu trabalho
Acredito que tenho total autonomia para tomar decisões sobre minhas 
próprias tarefas
Penso que meu superior hierárquico me dá total apoio para a realização de 
meu trabalho
Considero que o ambiente físico de trabalho da UFG-RG é bastante 
confortável para a adequada realização do meu trabalho
Acredito que a UFG-RG me oferece oportunidades de aprendizado e 
crescimento
Estou muito satisfeito com os benefícios que recebo da UFG-RG
Estou muito satisfeito com o meu salário mensal

Fator 2: 
Identificação e 
relacionamento

Admito que gosto muito de trabalhar na UFG-RG
Em geral, meu trabalho não é nenhum pouco estressante
Penso que o meu trabalho é muito importante para a UFG-RG como um todo
Acredito que a minha relação de trabalho com o meu superior hierárquico é 
muito respeitosa
Acredito que a relação com meus colegas de trabalho é muito respeitosa e 
produtiva
Sinto muito orgulho de trabalhar na UFG-RG

Fator 3: 
Comunicação

Acredito que sei quais são as expectativas que a UFG-RG tem em relação ao 
meu trabalho
Sinto que sou bem informado sobre o que acontece na UFG-RG
Possuo total conhecimento sobre a missão e os valores da UFG-RG

Fonte: Autores

Quanto ao Fator 1, nomeado como “Recursos para a reali-

zação do trabalho”, as variáveis por ele englobadas aproximam-se 
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dos indicadores: de Litwin e Stringer, identificados pela Recom-

pensa e Cooperação; de Kolb, identificados pela Responsabilidade, 

Recompensa e Liderança; de Coda, identificados pela Liderança 

e Compensação; de Bedani, identificados pelo Estilo de gerência, 

Reconhecimento, Condições de trabalho e Clareza organizacional 

e padrão de desempenho; e de Rizzatti, identificados pelo Sistema 

de assistência e benefícios, Organização e condições de trabalho e 

Satisfação pessoal (SOUZA, 2017).

Nesse caso, tanto as medianas quanto as modas tiveram alto 

valor (3 e 4), com apenas a questão salarial tendo sido mal avaliada, 

conforme analisado anteriormente. Isso quer dizer que as condi-

ções para o trabalho ser realizado possuem percepção positiva por 

parte dos entrevistados.

Quanto ao Fator 2, nomeado “Identificação e relacionamento”, 

as variáveis por ele englobadas aproximam-se dos indicadores: de 

Litwin e Stringer, identificados pelo Relacionamento, Cooperação, 

Conflito e Identidade; de Kolb, identificados pelo Calor e apoio; 

de Coda, identificados pela Colaboração entre áreas, Valorização 

profissional e Sentido do trabalho; de Bedani, identificados pelo 

Comprometimento, Trabalho em equipe e Reconhecimento; e de 

Rizzatti, identificados pelo Relacionamento interpessoal, Com-

portamento das chefias e Satisfação pessoal (SOUZA, 2017).

Excetuando-se a variável que identifica o nível de estresse, ana-

lisada anteriormente, todas as outras obtiveram mediana e moda 

com valores altos (3 e 4), o que mostra que a identidade do funcio-

nário com a organização, bem como a maneira como se relaciona 

são fatores de satisfação com o trabalho realizado.
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Quanto ao Fator 3, nomeado “comunicação”, as variáveis por 

ele englobadas aproximam-se dos indicadores: de Litwin e Stringer, 

identificados pela Identidade; de Kolb, identificados pela Clareza 

organizacional; de Coda, identificados pelo Processo de Comuni-

cação e Sentido do trabalho; de Bedani, identificados pela Clareza 

organizacional e padrão de desempenho; de Rizzatti, identificado 

pela Autonomia institucional (SOUZA, 2017).

Conforme visto anteriormente, a questão da comunicação 

recebeu uma avaliação bastante baixa, comparativamente às outras 

variáveis. Mesmo assim, pode-se dizer que os servidores possuem 

informações ou mesmo acesso às informações necessárias para o 

desempenho de suas atividades, bem como para avaliar seu desen-

volvimento na organização.

Considerações Finais

Enquanto fenômenos sociais, as organizações produzem di-

versos tipos de sensações e emoções nos funcionários. Se isso é 

adequado para a organização como um todo, torna-se ainda mais 

significativo quando se pensa em suas partes formadas pelas áreas 

ou departamentos.

A percepção dos funcionários quanto às diferentes dimensões 

organizacionais é a matéria-prima na composição do clima da em-

presa. Enquanto elemento advindo das percepções, o clima organiza-

cional pode ser alterado de maneira rápida, dependendo das pressões 

sofridas pelas organizações. A pesquisa de clima deve fazer parte de 

um processo contínuo e estruturado, devendo ter um intenso com-

prometimento da direção para suportar a propostas, principalmente, 

nos períodos de baixa satisfação geral dos funcionários. A maneira 
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como a organização divide e agrupa as pessoas e as tarefas promoverá 

determinadas formas de perceber as relações nela constituídas.

Nesta pesquisa, objetivou-se analisar a percepção dos traba-

lhadores administrativos, servidores e terceirizados, da Universi-

dade Federal de Goiás - Regional Goiás, quanto ao ambiente e 

condições de trabalho. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de 

caráter exploratório-descritivo, com aplicação de questionário 

formatado na escala Likert.

Pela estatística descritiva, verificou-se que o índice de satisfação 

foi maior do que de insatisfação. As escalas “Concordo” e “Concordo 

totalmente” com as afirmações apareceram em 66,5% das respos-

tas, enquanto que “Discordo” e “Discordo totalmente” totalizaram 

21,4%, sendo 12,1% os casos de Indiferença com a afirmação.

Os destaques de insatisfação foram com as afirmações “Acre-

dito que tenho total autonomia para tomar decisões sobre minhas 

próprias tarefas”, “Em geral, meu trabalho não é nem um pouco 

estressante”, “Estou muito satisfeito com o meu salário mensal” e 

“Sinto que sou bem informado sobre o que acontece na UFG-RG”.

Ao ser aplicada a análise fatorial, formaram-se os seguintes Fa-

tores: Recursos para a realização do trabalho; Identificação e relacio-

namento; e Comunicação. Apenas a questão que afirmava “Acredito 

que os meus colegas de trabalho realizam suas tarefas com muita 

competência” não foi classificada em nenhum dos fatores.

Os fatores formados possuem identificação com os indicado-

res propostos por diversos e reconhecidos autores apresentados no 

Quadro 1, o que corrobora a consistência do caminho percorrido 

na elaboração do questionário.
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Como limites desta pesquisa, considera-se a ausência de com-

paração entre as respostas dos funcionários efetivos com os ter-

ceirizados embora, conforme apontado, não se tenha identificado 

diferenças significativas em suas respostas. A impossibilidade de 

generalização dos resultados é outro limite da pesquisa.

Estudos futuros poderiam explorar, qualitativamente, os moti-

vos da insatisfação dos funcionários com as variáveis com menores 

níveis de mediana e moda identificados nesta pesquisa.
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Resumo

A dinâmica do capitalismo nos últimos 50 anos demonstra 

que após a terceira revolução industrial ocorreu mudanças 

na organização do capitalismo mundial e no seu processo de 

acumulação. O processo de informatização e robotização fez com 

que a tendência de queda da taxa de lucro acentuasse o processo de 

concentração e centralização do capital. O resultado foi a hipertrofia 

do sistema financeiro, como fuga do capital antes produtivo 

agora em processo de especulação e outra ativação dos limites de 

acumulação, portanto uma crise Estrutural (MÉSZÁROS 2011). 

Ao dizer que há uma crise Estrutural não seria uma crise terminal 

do capitalismo, pelo contrário, demonstra que não há possibilidades 

de processos civilizatórios ou progressistas sob a forma de produção 

capitalista, com uma necessidade continua de uma produção 
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destrutiva, das fontes de riqueza social, a natureza e o trabalho. A 

destruição da natureza é algo tangível aos nossos olhos – claro que 

há muitos apologistas diretos ou indiretos do capital que negam essa 

possibilidade – entretanto o trabalho está sendo dilapidado em dois 

sentidos, um na precarização estrutural do mundo do trabalho e por 

outro um movimento oculto de adoecimento do trabalho, portanto 

dos seres humanos trabalhadoras e trabalhadores. O nosso singelo 

artigo vem demonstrar como essa última tendência se manifesta no 

Brasil em alguns setores específicos. Antes de realizar o recorte na 

realidade brasileira, importante demonstrar que a crise estrutural 

também ativa a barbarização da vida social. Os últimos quatro anos 

acentua a crise estrutural do capital com um prolongamento do seu 

continum depressivo, que no Brasil manifesta-se com uma crise mais 

acentuada de uma crise econômica que prolonga-se desde 2015. A 

alternativa dada as classes dominantes é a retomatomar os patamares 

de acumulação com a intensificação do trabalho, precarização e 

o prolongamento da jornada de trabalho, não obstante que em 

muitas empresas e ramos produtivos há uma mescla dessas formas 

de superexploração do trabalho. A crise estrutural do capital, tem 

sua origem no final dos anos sessenta e setenta do século XX com 

o surgimento do capital financeiro, terceira revolução industrial e a 

acumulação flexível. Essas inovações tecnológicas e organizacionais 

(dentre elas o que se adaptou melhor ao mundo produtivo atual é 

o Toyotismo, as empresas monopolistas obteve uma massa de ganho 

do capital em nível satisfatórios. Essa novas tecnologias resultou em 

uma nova forma de acumulação porém não resultou em melhorias 

para classe trabalhadora. A intensificação do trabalho provocou 
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uma gana de adoecimentos do trabalho. Como podemos observar 

o aumento de doenças psicológicas. O stress excessivo no trabalho 

pode duplicar o risco de morte por doença cardiovascular, segundo 

um estudo de cientistas finlandeses recentemente publicados no 

“British Medicais Journal”. Os cientistas do Instituto Nacionais 

finlandeses de Saúde no Trabalho de Helsínquia estiveram 

pesquisando durante mais de 25 anos 812 funcionários em boas 

condições de saúde (545 homens e 267 mulheres) de uma empresa 

industrial situada em Valmet, no Centro do país. Desse total, 73 

acabaram por falecer devido a problemas cardiovasculares no 

período em que durou a pesquisa.

Palavras-Chave: Adoecimentos; luta de classes; Mundo do 

Trabalho; saúde do trabalhador; Toyotismo.

Worker’s health a necessary debate

The dynamics of capitalism in the last 50 years demonstrates 

that after the third industrial revolution occurred changes in the 

organization of world capitalism and in its process of accumulation. 

The process of computerization and automation meant that the 

downward trend in the rate of profit the genuine process of con-

centration and centralisation of capital. The result was the hyper-

trophy of the financial system, such as leakage of productive capital 

before now in the process of speculation and another activation 

of the limits of accumulation, therefore a structural crisis MÉS-

ZÁROS (2011). To say that there is a structural crisis would not 

have a terminal crisis of capitalism, by contrast, demonstrates that 

there is no possibility of civilizing processes or progressive in the 
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form of capitalist production, with a need continues a destructive 

production, the sources of social wealth, the nature and work. The 

destruction of nature is something tangible to our eyes - of course 

there are many direct or indirect apologists of capital that deny 

this possibility - however the work is being dilapidated in two 

directions, a structural instability in the world of work and on the 

other a hidden movement of labor’s illness, so humans workers and 

workers. Our simple article demonstrates how this last tendency 

manifests in Brazil in some specific sectors. Before you perform 

the cutout in the Brazilian reality, important to demonstrate that 

the structural crisis also activates the barbarização of social life. Be-

fore you perform the cutout in the Brazilian reality, important to 

demonstrate that the structural crisis also activates the barbarização 

of social life. The last four years emphasizes the structural crisis of 

capital with an extension of his depressive continum, which in Bra-

zil manifests itself with a more pronounced crisis of an economic 

crisis that extends since 2015. The alternative given the dominant 

classes is the retomatomar the heights of accumulation with the 

intensification of labor, precarious and the lengthening of the wor-

king day, notwithstanding that in many companies and productive 

branches there is a mixture of these forms of exploitation of labor.  

The structural crisis of capital, has its origin in the late sixties and 

seventies of the 20th century with the emergence of financial 

capital, third industrial revolution and the flexible accumulation. 

These technological and organizational innovations (among them 

which is better adapted to the productive world today is the toyo-

tism, the monopolistic companies obtained a mass of capital gain 
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in satisfactory level. This new technology has resulted in a new 

form of accumulation but not resulted in improvements for the 

working class. The intensification of work caused a Ghana of adoe-

cimentos work. As we can observe the increase of psychological 

illness. Excessive stress at work can double the risk of death due to 

cardiovascular disease, according to a study of the finnish scientists 

recently published in the British Medical Journal”. Scientists at 

the Finnish National Institute of Health at Work in Helsinki were 

searching for more than 25 years 812 employees in good health 

conditions (545 men and 267 women) to an industrial company 

located in Valmet, in the center of the country. Of this total, 73 

eventually died due to cardiovascular problems in the period in 

which lasted for the search. 

Key words: Adoecimentos; class struggle; world of work; 

Worker’s health; Toyotism

Introdução

Ao falar do processo de adoecimento das trabalhadoras e dos 

trabalhadores temos por objetivo desvelar a aparência que o pro-

cesso de adoecimento das classes laboriosas são resultado natural 

do processo de vida. Obvio que um incrédulo neopositivista, possa 

afirmar que basta estar vivo para que trabalhadoras e Trabalhadores 

adoeçam e até morram. Apesar desta verdadeira afirmação, não 

demonstra cientificamente o que é a realidade social, que é uma 

organização movente e movida pelas relações sociais e sua relação 

metabólica com a natureza. Portanto dialeticamente construída.
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A abordagem que buscaremos não é estudar a relação biológi-

ca que o vírus da família Orthomyxoviridae1 e seu processo infecioso 

no corpo humano ou de qualquer outro mamífero. O processo de 

adoecimento é um processo biofísico que qualquer ser vivo está 

sujeito a ter basta estar vivos que nós seres humanos possamos estar 

sujeitos ao processo de adoecimento.

O processo nos seres humanos há uma determinação que 

não se encontra em outros seres da natureza, a determinação das 

relações sociais que por sua vez a se organizam para produzir e 

reproduzir a vida social através dos modos de produção. A aborda-

gem ontológica do Ser Social tem como elemento fundante deste 

ser que se diferencia dos demais seres da natureza a atividade do 

trabalho. O modo de produção que determina em larga medida 

também o processo de adoecimento, como por exemplo, inúmeras 

famílias que moram em ocupações em locais que não tem acesso a 

rede de esgoto e água tratada, a tendência é que crianças e adultos 

sejam contaminados por coliformes fecais que podem promover 

diarreia e em muitos casos a desidratação e a morte.

Ao ter a percepção que no Ser Social (ser humano) as deter-

minações sociais para o processo de adoecimento e inclusive de 

estado de saúde vamos dialogar dentre essas tendências um recorte 

especifico. Recorte esse que é a necessidade de debater o processo 

de adoecimento no trabalho.

1 Os  ortomixovírus, membros da família  Orthomyxoviridae, são  vírus  de tamanho médio 
(80-120  nm), predominante esféricas e às vezes filamentosas. Neste grupo se descrevem os da 
influenza A, B e C: O influenza é um vírus de tamanho médio (80-120 nm), que tem como material 
genético RNA de uma única hélice e de simetria helicoidal,de partículas pleomórficas, predominante 
esféricas e às vezes filamentosas. Ambos vurus são responsáveis pelas gripes.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orthomyxoviridae
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Influenza
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
https://pt.wikipedia.org/wiki/RNA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pleomorfismo
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O processo de trabalho no ser humano é diferente do processo 

metabólico que se estabelece entre os outros seres da natureza. Os 

seres vivos, em especial os animais, buscam em contato com a natu-

reza estabelecer uma relação metabólica que estrai meios de vida da 

natureza. Contudo o Ser Social, nesta relação transforma a natureza 

de modo que a humaniza, e ao passo que nesta transformação o Ser 

Social também sofre uma transformação na sua forma de Ser. Nem 

o ser humano é o mais o mesmo, nem a natureza.

Nossa compreensão o trabalho é protoforma de um novo Ser, 

o Ser Humano que é dotado de Teleologia, capacidade de construir 

na cabeça antes de objetivar seu trabalho, sendo o ato do trabalho 

o modelo das práxis social.

O trabalho que estamos analisando não é um trabalho abstrato 

sem determinações históricas é um trabalho que está circunscrito 

em um modo de produção determinado, o modo de produção ca-

pitalista. Esse modo de produção desloca a questão de adoecimento 

do campo de relação metabólica com a natureza para determina-

ções puramente sociais, mediado pela lei do valor.

2. Século Xxi: O Desgaste da Classe 
Trabalhadora Continua!

Ao falar como desgasta da classe trabalhadora, estamos referen-

do de uma maneira mais ampla da força de trabalho. No ato de tra-

balho, tanto natureza quanto sociedade (ser humano) se transforma 

sociedade e natureza não são mais os mesmos. No capitalismo os 

componentes da produção temos que temos o capital constante 

e o Capital variável, ambos se desgastam na produção. Contudo 

o capital constante ele fira sulcada e trocada. No caso do capital 
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constante é um ser humano e por isso não pode ser jogado fora, 

mas é substituído, na produção e o trabalhador é deixada de lado.

A abordagem teórica metodológica que vamos apresentar é 

através da crítica da econômica política que pressupõe uma onto-

logia materialista. Ao observar que tal contradição do desgaste da 

classe trabalhadora no processo de criação de riqueza social não 

pertence às sociedades pré-capitalistas, portanto, é parte constituinte 

dessa forma de sociedade burguesa, o que nega algumas afirmações 

de pesquisadores sérios sob o ponto de vista dessa sociedade.

Para esclarecer nossa argumentação, importante demarcar me-

todologicamente o lugar da Economia Política Clássica, do ponto 

de vista teórica estava em meio ao embate da defesa da sociedade 

burguesa contra o antigo regime Feudal. Os Economistas clássicos 

teorizaram que tão logo chegasse a maturidade do capitalismo alguns 

dos inconvenientes que ocorriam, como o pauperismo, as mutila-

ções e o desgaste em decorrência do trabalho seriam superados, ao 

menos amenizados, contudo, os economistas políticos não poderiam 

prever que mais de 240 anos depois de sua primeira exposição mais 

elaborada em Smith, os acidentes de trabalho e o desgaste operário 

ainda seria uma realidade imanente à sociedade burguesa. Neste ar-

tigo, buscaremos debater as doenças do trabalho, acidentes e mortes 

como uma epidemia do século XXI. As mutilações, as mortes e os 

afastamentos permanentes por impossibilidade de trabalhar, seja por 

doenças relacionadas ao exercício profissional, como LER/DORT, 

ou distúrbios psíquicos, poderiam ser comparados a uma guerra. Al-

guns dados podem auxiliar em nossas argumentações da nocividade 

em que o trabalho está sendo utilizado pelo capital.



694

Cerca de seis mil pessoas morrem por dia em consequên-
cia de acidentes e doenças ligadas a atividades laborais. 
São 270 milhões de acidentes de trabalho não fatais e 160 
milhões de casos novos de doenças profissionais por ano. E 
de acordo com a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), esses dados divulgados por ocasião do Dia Mundial 
de Saúde e Segurança do Trabalho, celebrado na última 
segunda-feira (282), não tendem a retroceder. “Na atuali-
dade, as rápidas mudanças tecnológicas e uma economia 
que se globaliza a passos gigantescos apresentam novos 
desafios e geram pressões sem precedentes em todos os 
âmbitos do mundo do trabalho”, avalia o diretor-geral da 
OIT, Juan Somavia. O órgão ligado a Organizações das 
Nações Unidas (ONU) estima que o custo direto e indi-
reto de acidentes e doenças do trabalho possa chegar a 4% 
do Produto Interno Bruto (PIB) do mundo, ou seja, US$ 
1,25 bilhão. Essa quantia equivale a mais de 20 vezes os 
investimentos globais de assistência de desenvolvimento 
oficial. [...] De acordo com Juan Somavia, houve registro 
de aumento na taxa de acidentes nos países em desen-
volvimento. “Não podemos esquecer que a maioria dos 
trabalhadores está na economia informal, onde é provável 
que não se leve em conta todos os acidentes, doenças e 
mortes por causa do trabalho”, adiciona o diretor-geral da 
OIT, em mensagem por ocasião do Dia Mundial de Saúde 
e Segurança do Trabalho. [...] No Brasil, também se estima 
que, além do incalculável prejuízo social, os acidentes e 
doenças de trabalho atinjam aproximadamente 4% do PIB 
nacional, levando-se em conta, além do setor privado, o 
segmento informal e rural, os funcionários públicos, os 
cooperados e os autônomos (HASHIZUME, 2008).

2 O autor refere-se ao dia 28 de abril de 2008.
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O desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo, decor-

re pela operacionalização da lei do valor trabalho, que tem como 

elemento a busca de apropriação acima da taxa de lucro e potencia-

lizado pela luta de classes antagônicas que ao restringir a exploração, 

como diminuição da jornada de trabalho, o capital busca recompor 

a composição orgânica do capital.

A elevação da produção tem como elemento dois polos 

desenvolvimento da tecnologia ou aumento da intensidade do 

trabalho, que o resultado é adoecimento de trabalhadores não 

somente com manifestação em seu físico, com mutilações, cortes, 

ou doenças como a LER E DORT, quando não há morte, mas 

também em sua mente. O final do século XX e início do século 

XXI possuem uma característica particular onde as doenças men-

tais ou disfunções no sistema nervoso atingem a psiquê da classe 

trabalhadora, sendo o stress o maior vilão deste processo. Isto não 

leva somente a loucura, ao afastamento do trabalho etc., mas têm 

levado a morte de muitos trabalhadores.
O stress excessivo no trabalho pode duplicar o risco de 
morte por doença cardiovascular, segundo um estudo de 
cientistas finlandeses recentemente publicados no “British 
Medicais Journal”. Os cientistas do Instituto Nacionais 
finlandeses de Saúde no Trabalho de Helsínquia estiveram 
pesquisando durante mais de 25 anos 812 funcionários em 
boas condições de saúde (545 homens e 267 mulheres) de 
uma empresa industrial situada em Valmet, no Centro do 
país. Desse total, 73 acabaram por falecer devido a proble-
mas cardiovasculares no período em que durou a pesquisa. 
Entrevistas, questionários e exames médicos regulares 
permitiram reunir dados relativos ao stress, tensão arterial 
e níveis de colesterol no sangue. Os cientistas cruzaram os 
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resultados com dados relativos à mortalidade cardiovascu-
lar provenientes do registro nacional de óbitos ocorridos 
entre 1973 e 2001(in REMIJO, 2013 pg 99).

As obrigações e as tensões no local de trabalho, alto grau de 

exigência e baixo domínio do trabalho, fruto de um despotismo 

empresarial que busca maximizar a produção e baixar os custos. Para 

isso uma série de protocolos que buscam a captura da subjetividade 

operária como as participações nos lucros da empresa. A recompensa 

da empresa para as trabalhadoras e trabalhadores não correspondente 

ao esforço despendido, com salários baixos, falta de reconhecimento 

social e limitadas perspectivas de carreira na empresa em relação 

ao esforço realizado, estão relacionados com o risco de morte por 

acidente cardiovascular, que duplicou entre os funcionários que no 

início da pesquisa gozavam de satisfatório estado de saúde.

Deixaremos os países do centro do capital, para aproximar 

mais da classe trabalhadora no Brasil. Para tanto, gostaremos de 

trazer a luz dados gerais, como pesquisas de setores que na sua 

objetivação resulta em agravos à saúde das trabalhadoras e dos 

trabalhadores. Se nos países Imperialistas observamos que as con-

dições de trabalho são adoecedoras, por isso estranhadas, na peri-

feria, tende-se adensar números mais expressivos. O procurador 

do trabalho Rafael de Araújo Gomes, em palestra proferida na 

UNESP de Marília, trouxe alguns dados preocupantes do custo 

despendido no Brasil em decorrência da falta de saúde dos traba-

lhadores. Segundo o referido procurador do trabalho:

O jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de 21 de 
janeiro de 2012, publicou uma importante reportagem, 
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sob o título: “País gasta R$ 71 bi ao ano com acidente de 
trabalho”. Tendo como fontes o Ministério da Saúde, o 
sociólogo José Pastore e a empresa de gerenciamento de 
riscos Marsh, o jornal alerta que o valor estimado de R$ 
71bilhões de reais de prejuízo, que inclui gastos públicos 
e privados, certamente encontrasse subestimado, pois leva 
em consideração apenas o mercado formal de trabalho 
no Brasil. Ou seja, o prejuízo econômico real, ao Estado 
e à iniciativa privada, causado pelos acidentes de trabalho 
seria ainda maior. Dada a enorme quantidade de traba-
lhadores informais (sem carteira assinada) que existe no 
país (em torno de 35% do total), acredito ser justificado 
supor que o custo financeiro ultrapasse R$ 100 bilhões. 
A reportagem menciona, também, que o problema está 
atualmente a piorar: “A retomada das obras de infraestrutura 
e construção imobiliária elevou o número de acidentes de tra-
balho que resultam em mutilações ou mortes no Brasil. Entre 
janeiro e outubro de 2011, pelo menos 40.779 trabalhadores 
foram vítimas de acidentes graves de trabalho, dos quais 1.143 
morreram, segundo o Ministério da Saúde. O número é 10% 
maior que em igual período do ano passado (37.035)”. As 
estimativas do custo financeiro dos acidentes feitas por 
José Pastore, que o Estadão reproduziu, já haviam sido 
apresentadas pelo sociólogo em palestra por ele profe-
rida no Tribunal Superior do Trabalho, em outubro de 
2012: “A sociedade brasileira paga cerca de R$ 800 bilhões de 
salários (dados da RAIS) e gasta R$ 71 bilhões com acidentes 
e doenças do trabalho - quase 9%. É uma cifra ainda mais 
estratosférica e que mais do que justifica um esforço adicional de 
prevenção. Nota: Esse custo está subestimado porque se refere 
apenas ao setor formal do mercado de trabalho. Pelo sistema 
do SUS, que é universal, o Brasil atende um grande número 
de pessoas que se acidentam e adoecem no mercado informal 
cujas despesas correm por conta do Ministério da Saúde e não 
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da Previdência Social.” Para fins de comparação: o valor 
do prejuízo, estimado de forma conservadora em R$ 71 
bilhões, é só um pouco menor que todo o gasto com 
saúde previsto no orçamento da União Federal em 2011 
(incluindo as despesas com o SUS), que foi de R$ 77 
bilhões. O valor é superior aos lucros somados da Vale 
do Rio Doce e da Petrobras, as duas maiores e mais lu-
crativas empresas brasileiras, em 2011. De acordo com o 
último Anuário Estatístico da Previdência Social, relativo 
a 2010, ocorreram naquele ano no Brasil 701.496 aci-
dentes de trabalho. Os acidentes fatais vitimaram 2.712 
pessoas, 11,4% a mais do que no ano de 2009. Esses dados 
oficiais reproduzem, entretanto, apenas parte da quanti-
dade real de acidentes e mortes ocorridos, pois muitas 
ocorrências não são comunicadas e não são reconhecidas 
como relacionadas ao trabalho.

Apesar de ser um dado ultrapassado lembremos que em 2002, 

segundo a OIT, 270 milhões de trabalhadores assalariados foram 

vítimas de acidentes de trabalho, totalizando 2 milhões de mortos, 

uma população maior mortos que a guerra do Vietnã. Nos países 

Imperialistas, portanto com um parque industrial variado, embora 

tenha ocorrido uma diminuição do número de lesões graves, eleva-

ram-se outras formas de adoecimento, tais como as afecções mus-

culoesqueléticas, o estresse, problemas psíquicos, reações asmáticas 

e alérgicas, além de doenças decorrentes da exposição a agentes 

tóxicos. Embora não caiba estimar o custo de uma vida, a OIT 

calculou em 2002 que 4% do Produto Interno Bruto (PIB) mun-

dial foi gasto com doenças profissionais, absenteísmo, tratamentos, 

incapacidade e pensões (REMIJO, 2013 pg. 90).
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No Brasil, em decorrência do mercado de trabalho, os dados 

que apresentamos com mais facilidade são os dispostos no INSS. 

Os trabalhadores em geral vêm buscando os direitos previdenciá-

rios em grande quantidade, o que demonstra que o número de aci-

dentes ou adoecimentos relacionados ao trabalho ainda se mantém 

alto, como podemos observar:

O INSS registrou, segundo os dados do Anuário Esta-
tístico de Acidentes de Trabalho do Ministério da Pre-
vidência Social, 503,9 mil acidentes de trabalho, desses 
2.717 correspondem a óbitos. “Comparando com 2006, 
o número de acidentes de trabalho registrados aumentou 
0,8%. Os acidentes típicos representaram 80% do total de 
acidentes, os de trajetos 14,7% e as doenças do trabalho 
5,3%” (BRASIL, 2006). No estado de São Paulo foram 
188.477 acidentes, 37% do montante, seguindo a mesma 
proporção na classificação entre típico, trajeto e doença do 
trabalho (sendo 79,81%, 15,05% e 5,12%, respectivamen-
te). Destaca-se que desses, 644 pessoas perderam a vida 
(LOURENÇO, apud REMIJO 2013 pg. 92).

A partir dos dados apresentados pela Lourenço, temos que 

considerar algumas questões: Primeiro, os números do INSS 

são de trabalhadores formais com registro na carteira, portanto, 

excluindo cerca de aproximadamente 50% da população econô-

mica ativa, e devemos observar que os trabalhadores formais com 

carteira de trabalho estão em relação aos informais em trabalhos, 

em empregos melhores, em grandes e médias empresas, que por 

sua vez podem proporcionar ambientes de trabalho melhores que 

estabelecimentos menores com pouco capital, onde os trabalha-
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dores informais se encontram, assim como demonstrado pelo 

procurador do trabalho acima citado.

O mercado de trabalho no Brasil pode chegar a conclusão por 

meio de algumas pesquisas que analisam setores específicos, como 

o laureado agronegócio, o setor metalomecânico do Centro Sul3, 

bem como setores industriais da região do norte/nordeste de São 

Paulo, os acidentes de trabalho registrados são catalogados.

O Brasil desde o início da política neoliberal acentuou o apoio 

ao agronegócio, que já ocorria em governos anteriores. Contudo, 

não foi apenas uma vez que escutamos nos meios de comunicação 

que durante os anos 2000 o etanol era o combustível do futuro, 

como energia “limpa e renovável”. Criou-se a ideologia de que o 

etanol é combustível limpo, energia renovável e menos poluente, 

dentre tantos outros absurdos:
O trabalho no corte de cana ganhou visibilidade social nos 
últimos anos, quando houve denúncias de morte no traba-
lho. ‘No período de 2004 a 2008, houve 17 mortes, registra-
das pela Pastoral dos Migrantes, provocadas, supostamente, 
pelo excesso de trabalho de esforço uma verdadeira over-
dose do trabalho denominada de birola pelos trabalhadores’ 
(SILVA; MARTINS, 2007, p. 13). Parece que o número de 
mortes por exaustão, oficialmente, já saltou de 17 para 22ª, 
desde 2004, sob suspeita de excesso de esforço no corte da 
cana. As mortes são alvos da investigação da Procuradoria 
do Trabalho, em conjunto com a plataforma DHESC, braço 

3 O IBGE divide economicamente o Brasil em três setores levando em conta o processo produtivo 
e as características do local (geográfico). Assim, temos o que chamam de Amazonas que compreende 
a região Norte mais os Estados do Tocantins e Maranhão e boa parte do Mato Grosso que é a região 
territorialmente maior ao norte, o Nordeste que engloba a região Nordeste exceto o Estado do 
Maranhão, mas inclui o norte de Minas Gerais, o centro sul é a região com o maior desenvolvimento 
capitalista, contém a região Sul, Sudeste (exceto vale do Jequitinhonha), mais os Estados de Goiás, 
Mato Grosso do Sul e parte de Mato Grosso.
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da ONU (Organização das Nações Unidas) (EDILSON, 
2007, p. C3A). Essas são aquelas reconhecidas pela sociedade 
e debatidas nas várias audiências públicas promovidas pelo 
Ministério Público, Sindicato e Pastoral do Migrante, mas 
não se sabe ao certo o número das mortes ocorridas por 
exaustão (LOURENÇO apud REMIJO, 2013: 92).

Adensando dados de acidente fatais, a partir dos dados obtidos 

na Petrobrás. A morte de petroleiros, nesta empresa que especia-

lizou na extração de petróleo em águas profundas, sabe-se que a 

atividade petroleira em águas profundas é por si só perigosa e que 

há riscos de manipulação de materiais inflamáveis, como ocorrido 

no Acidente na P 36 quando morreu 11 petroleiros4. Contudo, 

estamos demonstrando o quanto até as empresas monopolistas não 

obtêm excelência na segurança dos seus trabalhadores. Segundo o 

procurador do trabalho Rafael Araújo Gomes (2012):

A tendência “flexibilizadora” de normas de saúde e se-
gurança, e a ênfase nos “custos do trabalho”, ao invés da 
proteção à vida, ilustram a perfeição o motivo pelo qual, 
no Brasil, gasta-se dezenas de bilhões de reais com os 
prejuízos causados por acidentes de trabalho. É também 
graças a tal tipo de mentalidade que morre milhares de 
trabalhadores por ano no país. Os 2.712 óbitos de 2010 
e os R$ 71 bilhões de prejuízo não foram causados por 
falta de “cooperação” ou de “negociação”, e tampouco 
foram provocados por “normas trabalhistas arcaicas”. Os 
acidentes ocorrem na maioria dos casos porque as normas 
que existem, que são necessárias, não são cumpridas, sendo 
a opção de muitos economizar a investir em segurança5.

4 Disponível em https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/em-2001-explosao-da-pla-
taforma-36-deixou-11-mortos-na-bacia-de-campos-9483525

5 O procurador do trabalho Rafael de Araújo Gomes, em palestra proferida na Unesp de Marília 
no Seminário do Trabalho realizado nos dias 20 à 25 de junho.

https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/em-2001-explosao-da-plataforma-36-deixou-11-mortos-na-bacia-de-campos-9483525
https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/em-2001-explosao-da-plataforma-36-deixou-11-mortos-na-bacia-de-campos-9483525
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Os trabalhadores precarizados, ou seja, terceirizados/quartei-

rizados, são os que mais sofrem com as doenças relacionadas ao 

trabalho, acidentes e transtornos psíquicos, o que demonstra que 

a tendência de flexibilização está na contratendência da saúde do 

trabalhador. Por enquanto, esse apontamento é necessário para 

delimitar quais setores mais desgastam a saúde do trabalhador. O 

processo de precarização será debatido mais adiante, sobretudo, 

quando formos discutir as mudanças do mundo do trabalho.

O debate dos acidentes do trabalho, doenças do trabalho é 

necessário pois depois da reforma trabalhista que legalizou a 

terceirização irrestrita, temos que atendar que os índices acimas 

demonstrados ocorrem em larga escala acima com trabalhadores 

terceirizados. E no dia 15 de maio o presidente da República acena 

com suprimir as normas reguladoras de proteção ao trabalho, um 

perigo que trabalhadoras e trabalhadores correm riscos de conti-

nuar adensando o processo de adoecimento. Em reportagem em 

Valor econômico podemos observar:

O presidente Jair Bolsonaro anunciou pelas redes sociais, 
nesta segunda-feira, que fará uma redução de 90% nas 
Normas Regulamentadoras (NRs) de segurança e saúde 
no trabalho. Conforme um texto divulgado pelo presi-
dente, “há custos absurdos [para as empresas] em função 
de uma normatização absolutamente bizantina, anacrônica 
e hostil” nesse segmento. A partir disso, serão revistas as 
normas 1,2, 3, 9, 15, 17, 24 e 28. As regras tratam de insa-
lubridade, periculosidade, construção civil e trabalho a céu 
aberto. O secretário alega que as mudanças estão sendo 
discutidas pelo governo com trabalhadores e empregado-
res, com assessoria da Fundação Jorge Duprat Figueiredo 
de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro).
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O cenário para mundo do trabalho e processo de adoecimento 

das trabalhadoras e dos trabalhadores é assustador, pois sem as nor-

mas de proteção do trabalho os índices de adoecimento e podem 

aumentar de forma vertiginosa.
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Resumo

O presente artigo tem como objeto de trabalho a compreen-

são das Práticas Terapêuticas/ Serviço Social Clínico – em suas 

convergências e divergências – bem como a materialidade cotidia-

na destas práticas pelas/os assistentes sociais inseridos na política 

de saúde. Neste momento, será apresentado parte significativa da 

pesquisa realizado com o trabalho de conclusão de curso de gra-

duação em Serviço Social. Para tanto, trata-se de uma pesquisa de 

natureza qualitativa com dados quantitativos, desenvolvida a partir 

da Pesquisa Teórica, realizada durante todo o processo de elabo-
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ração deste trabalho, com categorias conceituais: Saúde, Serviço 

Social e Práticas terapêuticas/Serviço Social Clínico; da Pesquisa 

Documental através de leis, planos, fontes estatísticas entre outros; 

e da Pesquisa de Campo. Esta última teve como foco a observa-

ção antropológica com anotações por meio de diário de campo, 

norteada em sua análise as seguintes categorias conceituais: Saúde/

SUS; Serviço Social; Atuação do Serviço Social na Saúde e Práticas 

terapêuticas/Serviço Social Clínico. Tais categorias corroboraram 

para a compreensão do objeto diante do processo de organiza-

ção e classificação dos dados, analisando o material empírico. Os 

resultados obtidos apontaram as divergências entre a categoria de 

assistentes sociais, seja nos estudos e no cotidiano. Os resultados 

denotaram, ainda, a necessidade de discussões e esclarecimentos em 

torno das atribuições e competências no exercício profissional do 

assistente social. Rompendo com a dubiedade de que as práticas 

terapêuticas podem sinalizar uma especialização do trabalho do 

assistente social fortalecendo assim, o reconhecimento do trabalho 

na defesa da classe trabalhadora.

Palavras-Chave: Saúde; Serviço Social; Práticas terapêuticas/

Serviço Social Clínico.

Abstract

This article aims to understand the Therapeutic Practices/ 

Clinical Social work- in its convergences and divergences - as well 

as the daily materiality of these practices by the social workers 

included in the health policy. At this moment, a significant part of 

the research will be presented with the graduation work in Social 
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Work. For this, it is a qualitative research with quantitative data, 

developed from the Theoretical Research, carried out throughout 

the process of elaboration of this work, with conceptual categories: 

Health, Social work and Therapeutic Practices / Clinical Social 

Service; of Documentary Research through laws, plans, statistical 

sources, among others; and Field Research. The latter focused on 

the anthropological observation with notes by means of field diary, 

guided in its analysis the following conceptual categories: Health / 

SUS; Social service; Performance of Social Service in Health and 

Therapeutic Practices / Clinical Social Service. These categories 

corroborated for understand of the object before the process of 

organization and classification of the data, analyzing the empirical 

material. The results obtained demonstrated out the differences 

between the category of social workers, whether in the studies or 

in the daily life. The results also denoted the need for discussions 

and clarifications regarding the attributions and competences in 

the professional practice of the social worker. Breaking with the 

dubious that the therapeutic practices can signal a specialization of 

the work of the social worker thus strengthening, the recognition 

of the work in the defense of the working class.

Keywords: Health; Social service; Therapeutic Practices / 

Clinical Social Service.

1. Introdução

O presente artigo é fruto de estudos e pesquisas que as autoras 

empreenderam sobre a política de saúde brasileira, hoje reconhecida 

como Sistema Único de Saúde (SUS), durante o período de 2017-
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2018, seja na condição de graduanda, seja na condição de docente/ 

orientadora. Nesse sentido, uma das inquietações que emergiram 

buscava compreender o trabalho do profissional de Serviço Social 

junto à política de saúde, tentando descortinar o debate assumido 

pela categoria de Assistentes Sociais sobre as Práticas Terapêuticas, 

também denominadas por alguns como Serviço Social Clínico.

Nesse sentido, buscávamos apreender tanto o posicionamento 

divergente entre os Assistentes Sociais, mas, sobretudo, apreender 

como esse debate ganhava concretude e materialidade do cotidia-

no dos profissionais inseridos na política de saúde.

Destaca-se que esta prática advém da área biomédica como 

forma de apreender a subjetividade dos usuários, resgatando sinto-

mas e sinais diante do tratamento na perspectiva bio-psicossocial. 

Ressalta, ainda, que entre a categoria profissional há divergências 

sobre essa prática enquanto atribuição e competência profissional. 

De um lado, os órgãos representativos dos assistentes sociais, dentre 

eles o conjunto CFESS/CRESS (Conselho Federal de Serviço So-

cial e Conselhos Regionais de Serviço Social) vem travando debate 

sobre as práticas terapêuticas no Serviço Social por compreender 

que as mesmas contrapõem o projeto construído coletivamente 

pelos assistentes sociais, denominado Projeto Ético-Político (PEP).

Por outro lado, há grupos profissionais que vem debatendo 

essas práticas compreendendo-as como uma atribuição e compe-

tência profissional, desde que as mesmas estejam respaldadas por 

uma formação especializada.

Foram nesse bojo que nossas inquietações ganharam tessitura 

para compreender esses debates, adensando o processo de cons-
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trução do conhecimento sobre as atribuições e competências 

profissionais, com ênfase o trabalho das/os assistentes sociais na 

área da saúde; bem como compreender a política de saúde que his-

toricamente é a maior empregadora de assistentes sociais no Brasil.

Assim, os estudos desdobraram em debates e produções, com 

destaque ao Trabalho de Conclusão, e na particularidade deste ar-

tigo que ora se apresenta ao VIII Congresso de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Cultura realizada pela Regional Goiás da Universidade 

Federal de Goiás o debate versou na compreensão dessa temática 

na particularidade das profissionais inseridas na área da saúde.

Vale ressaltar que este artigo apresenta de forma sucinta, os 

resultados destes estudos e destas pesquisas com foco no tema 

central exposto, as práticas terapêuticas/ Serviço Social clínico, 

em sua particularidade a compreensão das/os assistentes sociais 

sobre essa prática em seu cotidiano profissional, bem como as 

demandas que lhe são apresentadas.

Neste escopo, desdobrou-se no objetivo geral para este ar-

tigo, qual seja: compreender e analisar o debate da categoria de 

Assistentes Sociais sobre as Práticas Terapêuticas/ Serviço Social 

Clínico – em suas convergências e divergências – bem como 

identificar a interface das mesmas no cotidiano deste profissional 

inserido na política de saúde.

Enquanto estrutura deste artigo denota-se que o mesmo é com-

posto pela Introdução – que ora se apresenta – seguido da exposição 

do material e dos métodos, para então adentrar nos resultados e 

discussões, findando nas considerações finais para o artigo, posto que 

acreditamos que tais debates e contribuições não se esgotam.
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2. Material e Métodos

O material e métodos para esse artigo têm como fio condutor 

o objetivo ora estabelecido, construído no processo de um estudo 

temático sobre Serviço Social na interface com as práticas terapêu-

tica/Serviço Social Clínico, fruto de leituras, sobretudo em meios 

eletrônicos, acerca das discussões sobre as práticas terapêuticas no 

interior do Serviço Social, desencadeadas por proposições que se 

contrapõem no interior da categoria profissional frente ao reco-

nhecimento das atribuições do assistente social.

Para tanto, foi estabelecida – a parir destas categorias – a pesquisa 

bibliográfica, recorrendo aos aportes teóricos que dessem sustenta-

ção ao conhecimento. Esse percurso ocorreu a partir de livros, inde-

xações do mercado editorial sejam com artigos impressos ou on-line, 

dissertações de mestrado, teses de doutorados dentre outras fontes 

que permitisse o processo de construção deste conhecimento.

Ainda nesse percurso, sentiu-se a necessidade de adensar a pes-

quisa documental que foi estabelecida, a partir de Leis, documentos 

oficiais da Secretaria de Saúde dos municípios de Goiás/GO e de 

Itaberaí/GO, fontes estatísticas, como: IBGE, Plano Municipal de 

Saúde, dentre outras, para então compreendermos a abrangência 

tanto dos dispositivos legais, como lei, bem como demais docu-

mentos advindos de fontes primárias e secundárias para identificar 

o mapeamento do espaço observado.

No que tange a pesquisa de campo, a mesma teve como sujei-

tos de pesquisa os profissionais de Serviço Social inseridos na área 

da saúde nos municípios de Goiás/GO e Itaberaí/GO. Para tanto, 
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inicialmente, realizou-se um levantamento para identificar quantos 

profissionais estavam inseridos no município de Goiás/GO e de 

Itaberaí/GO, perpassando o quantitativo de 5 assistentes sociais do 

sexo feminino; destas, 4 profissionais aceitaram participar da pesquisa.

Neste sentido, foi desenvolvido o instrumental de pesqui-

sa utilizado, denominado como formulário, sendo este entregue 

previamente, acompanhado do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e agendado com as participantes o dia para a devolução 

do mesmo. Este formulário foi elaborado com questões abertas e 

fechadas, com vistas à apreensão do objeto proposto neste estudo. 

Após os formulários entregues, foi realizada a discussões e análise 

de conteúdo do formulário a partir das categorias centrais à priori: 

Saúde, Serviço Social e Práticas terapêuticas/Serviço Social Clíni-

co (apresentados a seguir).

3. Resultados e Discussões

A trajetória sócio-histórico da política de saúde no Brasil é re-

pleta de avanços e continuísmos diante da correlação de forças esta-

belecidas no interior da sociedade, sobretudo diante de um modo de 

produção que tem em seu cerne a exploração da classe trabalhadora 

diante de ações que visam alimentar o capital –; recaindo à saúde 

ações cuja tônica está centrada nas relações Capital e Trabalho.

Essas construções imputavam ao Ministério da Saúde ações 

frente às endemias e campanhas emergenciais, com características 

profiláticas para evitar o adoecimento do trabalhador e mantê-lo 

na lógica produtiva. Os atendimentos médicos-assistenciais ficavam 

na responsabilidade, inicialmente pelos Institutos de Aposentado-
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rias e Pensões (IAPs), e posteriormente ao INAMPS, ambos com 

forte centralidade estatal em sua gestão. Destaca-se que os acessos a 

estes serviços assistenciais estavam condicionados aos contratos de 

trabalho; modelo este denominado sanitarismo-campanhista.

Entre as décadas de 1960 e início da década de 1980, em uma 

conjuntura ditatorial, com viés desenvolvimentista para o capital 

internacional, as ações governamentais são direcionadas para esse 

foco, de cunho tecnicista e com ênfase à privatização dos serviços, 

sobretudo na área da saúde e na educação.

Na particularidade da política de saúde, as decorrências desse 

processo se presentificavam com o sucateamento dos serviços de 

saúde público, desencadeando formas de enfrentamentos e mobi-

lizações por parte da população, com destaques profissionais sani-

taristas, estudantes e demais grupos sociais com vistas à luta pela 

saúde pública referenciada à população brasileira.

Assim, a partir do final da década de 1970, esse contexto de 

mobilizações ganhou novos direcionamentos no sistema de saúde 

com o surgimento do Movimento da Reforma Sanitarista, consti-

tuída pela participação da sociedade civil, médicos sanitaristas, entre 

outros, buscando uma nova concepção de unificação dos serviços 

da previdência, unidos à administração Municipal e Estatal, dando 

início ao movimento de Reforma Sanitária (GONÇALVES, 2006).

Diante disso, através da organização popular na luta por direito 

à saúde universal, foram obtidas grandes conquistas direcionadas a 

essa política, com a unificação do Sistema de Saúde. Essa unificação 

adveio, sobretudo, das pressões dos movimentos sociais da metade da 
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década de 1980, decorrendo na criação do SUDS, processo embrio-

nário que culminou na criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Diante do desenvolvimento da politica de saúde no Brasil, em 

seus marcos fundamentais e principais, o SUS pode ser considerado 

uma das maiores conquistas sociais promulgados com a Constituição 

de 1988, para tanto, apontam a democratização nas ações e serviços 

de saúde, que deixaram de ser restrita a população tornando-se uni-

versalizados; abrangendo princípios e diretrizes que tem como fio 

condutor a garantia da saúde de qualidade a toda população.

Neste sentido, a Constituição Federal promulgada em 1988 

garante em seu artigo 196:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido me-

diante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1988).

Ressalta-se que tais garantias constitucionais são regulamenta-

das pelas leis orgânicas de saúde (LOS) nº 8.080 e nº 8.142 – ambas 

de 1993 – reafirmando princípios e diretrizes do SUS. Dentre os 

princípios: universalidade, integralidade e equidade; já as diretrizes 

assim se expressam: descentralização política administrativa, parti-

cipação popular e hierarquização e regionalização.

Com isso, a organização do sistema de saúde passou a atender 

algumas reivindicações históricas do movimento sanitário, como 

a universalização, a descentralização, a integração e cooperação de 

controle social (COSTA, 2009).
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Portanto, é neste cenário que surge um conjunto de requisi-

ções expressivas ao profissional do Serviço Social, a partir de tensões 

existentes entre as ações que tradicionalmente já eram desenvolvidas 

na área da saúde e as novas proposições frentes ao SUS, bem como 

as construções obtidas no interior da categoria de assistentes sociais 

frente ao denominado amadurecimento profissional diante da assu-

mência enquanto classe trabalhadora, tendo a categoria trabalho na 

centralidade das dimensões constitutivas do Serviço Social.

Ressalta-se que o profissional do Serviço Social é reconhecido 

como profissional de saúde pela Resolução nº 218, de 06 de março 

de 1997 do Conselho Nacional de Saúde.

Assim, a Resolução 383/99, caracteriza-o como um pro-
fissional de saúde, embora, o artigo 20 da referida reso-
lução, disponha que o Assistente Social atua no âmbito 
das políticas sociais e, nesta medida, não é um profissional 
exclusivamente da área da saúde, podendo estar inserido 
em outras áreas, dependendo do local onde atua e da natu-
reza de suas funções (PEREIRA & GARCIA, 2012, p.18).

Vale destacar que o Serviço Social ao adentrar na década de 

1980 vai se reafirmando como uma profissão inserida na divisão 

sócio-técnica do trabalho, e tem na classe trabalhadora seu reco-

nhecimento enquanto tal, mas, sobretudo o foco das ações na de-

fesa desta classe. Com isso, seu trabalho está calcado nas dimensões 

constitutivas, a saber: teórico-metodológico, ético-político e téc-

nico operativo-tendo como fio condutor o Projeto ético político 

(PEP), expressão das lutas e das conquistas das/os assistentes sociais.

Sendo assim, o trabalho do assistente social tem como foco de 

intervenção a busca pela efetivação de direitos na medida em que 
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vai se consolidando e tendo sua inserção em diferentes espaços 

sócios ocupacionais (YASBEK,2009)

Embora o assistente social tenha sua formação generalista, fo-

ram construídos pela categoria profissional alguns parâmetros para 

corroborar com os direcionamentos de suas ações. A partir destes 

parâmetros, a atuação do assistente social na área da saúde é dire-

cionada e pautada em quatro grandes eixos, sendo eles: atendimento 

direito aos usuários; mobilizações, participações e controle social; in-

vestigação, planejamento e gestão; assessoria, qualificação e formação 

profissional (CFESS, 2010).

Estes quatro eixos explicitados, abrangem um conjunto de 

ações desenvolvidas por esses profissionais frente às demandas 

apresentadas na área da saúde. Reitera-se que os mesmos são fru-

tos de construções coletivas da categoria de assistentes sociais e 

perpassam direcionamentos aos assistentes sociais inseridos nesta 

política. Conquanto, esta perspectiva não é homogênea, posto que, 

há grupos profissionais que defendem ações que coadunem com o 

que denominam de prática terapêutica ou Serviço Social Clínico, 

desencadeando debates com perspectivas divergentes-foco deste 

item que permite caminhar para os resultados.

Os debates tecidos em momentos diferenciados sobre as 

Práticas Terapêuticas/ Serviço Social Clínico causa conflitos que 

contrapõe os órgãos de defesa da categoria profissional, e por assim 

dizer, sua representatividade (a maioria das/os assistentes sociais). 

Vale destacar que se constituiu como uma demanda associada à 

área da saúde posto que historicamente venha desenvolvendo a 

prática terapêutica e/ou clínicas com as outras profissões da saúde.
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Os profissionais que defendem essa prática como parte do traba-

lho profissional, assim o fazem por entender a necessidade da mesma 

juntos aos usuários dos SUS-mediante conflitos diferenciados que 

os mesmos vivenciam ao lidar com questões correlacionadas direto 

à vida, com destaque ao trabalho junto à saúde mental. Faleiros de-

fende que “[...] está profundamente vinculada à terapia, que pode ser 

exercida inclusive fora do espaço do consultório e mesmo na rua, e 

através da arte 12 ou da cultura” (EM FOCO, 2009, p.22).

Este mesmo autor ainda reconhece a inexistência de um con-

senso na categoria do Serviço Social sobre sua conclusão citada 

à cima. Em seu ponto de vista, na atuação do Serviço Social é 

possível o exercício das práticas terapêuticas, não sendo só uma 

articulação com a política, mas uma ação de fortalecimento do 

usuário no exercício de seus direitos.

Nessa perspectiva, o trabalho no âmbito terapêutico tem como 

espaço a ressignificação, a comunicação contextualizada e rearti-

culada, enquanto parte do exercício profissional na relação entre 

usuário e profissional frentes aos diferentes espaços de atuação, sem 

que haja a psicologização das relações sociais, seja na área da saúde, 

na área da educação, na área dos movimentos sociais, seja no tra-

balho com coletivo de mulheres dentre outros, há um processo de 

comunicação e com narrativa, com o intercâmbio de narrativa e de 

palavras. Podendo tomar dimensões terapêuticas ou não (FALEI-

ROS, In: EM FOCO, 2009).

De acordo com este mesmo autor, é preciso repensar essa re-

lação entre profissional e usuário nas complexidades dos processos 
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de trabalho e das relações de poder, visando à possibilidade de uma 

abertura ao trabalho terapêutico, sem que o Serviço Social se reduza.

Os posicionamentos contrários a essa prática terapêutica/ 

Serviço Social Clinico-maioria das/os assistentes sociais -, enten-

de que o Serviço Social Clínico tende a escapar das demandas 

profissionais postas ao Serviço Social; em outros termos, o que ela 

sustenta é que as demandas profissionais não ecoam no Serviço 

Social Clínico. Parece que o assistente social que tem uma forma-

ção especializada na clínica tende a menosprezar ou, até mesmo, a 

refutar as demandas profissionais que são gestadas no campo sócio 

ocupacional em que o Serviço Social está inserido (RODRIGUES 

In: EM FOCO, 2009).

Essa dimensão de análise traz em seu cerne a identidade pro-

fissional do assistente social, que atende demanda da classe traba-

lhadora frente às expressões da questão social, fruto das desigual-

dades e suas formas de enfrentamento na sociedade, cujo ethos é 

burguês. E, portanto, o Serviço Social Clínico não responderia à 

luz do Projeto Ético-Político as demandas apresentadas pela classe 

trabalhadora com vistas a defender seus direitos, sobretudo porque 

essa perspectiva clínica tende a culpabilizar o sujeito pelas situações 

vivenciadas. Segundo Rodrigues,

Se o que venho sustentando até aqui é correto, é possí-
vel dizer, então, que o Serviço Social Clínico não é uma 
alternativa profissional, não é uma vertente teórico-meto-
dológica ou técnico-interventiva do Serviço Social, que 
amplia ou enriquece o exercício da profissão. O assistente 
social que exerce funções terapêuticas não está atenden-
do às demandas postas à profissão, não está exercitando a 
profissão de um outro modo: o que ele faz é algo bastante 
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distinto do que é o Serviço Social. E aqui não está em jogo 
qualquer demérito à atividade clínica ou terapêutica, mas 
a clareza de que ao Serviço Social não são credita das atri-
buições de cunho “psi” (grifos da autora) (RODRIGUES, 
In: EM FOCO, 2009, p. 26).

Esta mesma autora explicita ainda, que o Serviço Social Clínico 

é portador de uma compreensão da natureza da profissão que é pro-

fundamente conservadora. Uma compreensão do Serviço Social que 

em tons variados, identifica a profissão como uma forma de ajuda, 

vocação ou conforto terapêutico, diferente do debate que defende 

o pluralismo. Esta concepção mística do servir, próxima à filantropia, 

uma visão benevolente do exercício profissional, que a categoria des-

de os anos 1960, não só no Brasil, mas em quase todo o continente 

latino-americano, tem colocado em xeque (EM FOCO, 2009).

E, apesar do Serviço Social Clínico hoje se colocar num marco 

que não é de adaptação, mas de integração, ele restaura muitos 

elementos conservadores que fizeram parte da origem e estavam 

no passado recente dessa profissão.

Depreende-se que tais apontamentos sinalizados por Rodri-

gues sobre as práticas terapêuticas no âmbito do Serviço Social 

contrapõem os princípios construídos coletivamente pela catego-

ria, e, por assim dizer, não estão em consonância com o Projeto 

Ético-Político da profissão.

Neste sentido, o CFESS, à luz do Projeto Ético Político do 

Serviço Social enfatiza que as práticas terapêuticas/ Serviço Social 

Clínico, não estão situadas no objeto da profissão, sendo conse-

quentemente matérias estranhas à mesma, não tendo nenhum 

aparato legal no âmbito do Serviço Social, além dessa prática ser 
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um equívoco mediante a formação profissional. O Serviço Social 

Clínico não é uma especialidade e sim uma técnica de intervenção 

totalmente equivocada ao Serviço Social, principalmente devido às 

diretrizes curriculares da formação profissional.

Sendo assim, as anotações desenvolvidas a partir do diário de 

campo evidenciaram que as/os assistentes sociais que trabalham 

na política de saúde junto aos municípios estudados enfatizam os 

ganhos e avanços advindos com a política de saúde, SUS, em seus 

avanços e retrocessos, mas demarcam como foco central a carac-

terística de ter se constituído enquanto uma política de direito ao 

atendimento universal à população.

Estas garantias que diferenciam o SUS possibilitam uma atua-

ção diferenciada às/os assistentes sociais, uma vez que converge 

seu princípio maior, a defesa da classe trabalhadora pautada a 

partir do compromisso com as políticas públicas. Nesse sentido, 

as/os profissionais sinalizam que o Serviço Social é uma profissão 

que atua na defesa dos direitos da classe trabalhadora diante do 

enfrentamento da questão social.

As profissionais que participaram do estudo ressaltam que 

o trabalho na área da saúde se destaca tanto pelo atendimento 

individualizado, quanto pelo atendimento grupal através de pa-

lestras, orientações e demais ações que tem como fio condutor 

a interdisciplinaridade junto às demais profissões da saúde. Mas, 

explicitam grandes desafios encontrados no cotidiano profissional 

relacionado aos fatores extrínsecos, como a dificuldade de auto-

nomia e a escassez de recursos financeiros que impossibilitam que 

as propostas de trabalhos se efetivem.
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Destacam ainda, que dentre esses desafios já surgiu no cotidiano 

à demanda por uma atuação com viés terapêutico-sobretudo por 

parte da instituição, mas são unânimes em ressaltar que o trabalho no 

âmbito das Práticas Terapêuticas/ Serviço Social Clínico não coaduna 

com as atribuições e competências profissionais do Assistente Social 

expresso pela Lei de Regulamentação Profissional nº8.662/1993.

Entretanto, alguns dos profissionais compreendem que se a/o 

assistente social possuir uma especialização na área terapêutica é 

possível que este desenvolva as práticas terapêuticas com viés clíni-

co, o que contrapõe aos debates da categoria.

As convergências sinalizadas entre as/os profissionais são de 

que há a necessidade de maiores debates sobre esse trabalho profis-

sional, com vistas a esclarecer e orientar as/os profissionais sobre as 

Práticas Terapêuticas/ Serviço Social Clínico, para que os mesmos 

compreendam essa construção da categoria repleta de tensiona-

mento no interior do trabalho profissional, corroborando com 

o significado da profissão no interior da sociedade capitalista; ou 

seja, refletindo sobre as competências e as atribuições profissionais, 

apreendendo o que o assistente social faz na realidade, elucidando 

os fundamentos do trabalho profissional e seu significado social no 

processo de reprodução das relações sociais.

Neste sentido, a contribuição dos profissionais de campo é 

também fundamental no sentido de oferecer subsídios para que se 

possa particularizar e aperfeiçoar essas competências e atribuições do 

Serviço Social na atualidade, considerando as relações sociais deter-

minadas-com o Estado, o empresariado, as organizações da sociedade 
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civil e congêneres nas quais se inscreve o profissional enquanto um 

trabalhador assalariado (IAMAMOTO, In: EM FOCO, 2009).

Conclusão

As conclusões para este artigo, não para o estudo, denotam-se 

que diante da centralidade temática: Saúde e Serviço Social na in-

terface com as Práticas Terapêuticas/ Serviço Social Clínico, exigiu 

um debruçar, não somente para as atribuições e competências das/

dos assistentes sociais, mas, sobretudo, compreender que política é 

esta em que se insere este profissional.

Portanto, exigiu-se a compreensão da trajetória da política 

de saúde no Brasil, até culminar na promulgação da Constituição 

Federal de 1988, a qual garante a saúde como direitos de todos e 

dever de Estado, a partir do SUS.

É nesse bojo que se insere o Serviço Social, enquanto uma 

das profissões da saúde, e que se vê compelida às novas configu-

rações em suas atribuições e competências profissionais diante 

tanto do movimento intrínseco, como do movimento extrínseco 

à realidade em que está inserida.

Neste sentido, é possível dizer, que dentro da categoria de as-

sistentes sociais existem contraposições sobre o Serviço Social na 

área clínica: por um lado, parte do coletivo favorável, compreen-

dendo que possa ser considerada atribuição profissional quanto 

uma especialização do trabalho; e por outro lado, tem um coletivo 

mais expressivo em quantidade, que não entende o Serviço Social 

Clínico como atribuição profissional, sendo que esta acabaria des-
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politizando, individualizando e enviesando o direito do cidadão a 

luz do projeto ético-político profissional.

Vale ressaltar que a limitação prevista nas estruturas das profissões 

regulamentadas tem o objetivo de garantir a qualidade dos serviços 

fornecidos em cada área do saber, evitando que pessoas não capa-

citadas e não habilitadas possam adentrar outro campo profissional, 

“sob a alegação da instituição e criação de novos instrumentos, 

métodos e atividades no âmbito de sua atividade” (CFESS, 2008, 

p. 02). Entretanto, essa limitação não interfere na possibilidade do 

desenvolvimento de atividades interdisciplinares entre profissionais 

de diferentes áreas, propiciando adensar conhecimentos profissio-

nais com o propósito de contribuir na compreensão de indivíduos, 

grupos, famílias entre outros.

No cotidiano estudado percebeu-se que as assistentes sociais 

inseridas na área da saúde compreendem que as práticas terapêuti-

cas/Serviço Social Clínico não fazem parte das atribuições e com-

petências profissionais, embora haja posicionamentos divergentes 

que sinalizam que se a/o assistente social possuir especialização na 

área torna-se possível que o mesmo desenvolva essas práticas.

No que se referem a convergências, denota-se a necessidade de 

um maior debate da categoria juntos aos diferentes espaços sócios 

ocupacionais sobre as Práticas Terapêuticas/ Serviço Social clínico, 

para que estes profissionais compreendam o significado social do 

Serviço Social inserido na ordem capitalista, enquanto especializa-

ção do trabalho coletivo que trabalha diretamente nas expressões 

da questão social frente à defesa de direitos-que contrapõe a lógica 
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das práticas terapêuticas que tendem a responsabilizar os sujeitos 

pelas situações de exploração e desigualdade vivenciada.
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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo problematizar a situa-

ção de coerção que a educação escolar vive atualmente, que resulta 

em medidas incoerentes com a realidade de alunos e docentes, 

e não leva em consideração a formação integral do indivíduo. 

Discorre, ainda, sobre o surgimento do movimento Escola Sem 

Partido e seu percurso durante os anos até culminar em projetos 

de lei que movimentam as casas legislativas municipais, estaduais e 

federal. O Escola Sem Partido incentiva a vigilância da vida escolar, 

os discursos e posicionamentos dos professores. E em contrapo-

sição, apresentaremos também a luta de professores, pais e alunos 

contra o movimento, em busca de uma educação emancipadora. A 
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metodologia utilizada para este trabalho foi a pesquisa exploratória 

bibliográfica, tendo como principais referenciais teóricos: Foucault 

(2014), Penna (2016; 2017) e Nagib (2017).

Palavras-chave: Escola sem Partido; Professor; Educação.

Teacher Silences: Nps – No Party School 
And Its Conceptions

Abstract

The present study aims to problematize the situation of coer-

cion that school education currently lives, which results in mea-

sures inconsistent with the reality of students and teachers, and do 

not take into account the integral formation of the individual. It 

also discusses the emergence of the No-Party School movement 

and its path through the years, culminating in bills that move the 

municipal, state and federal legislative houses. The Partyless School 

encourages the surveillance of school life, the discourses and 

positioning of teachers. And in contrast, we will also present the 

struggle of teachers, parents and students against the movement, in 

search of an emancipatory education. The methodology used for 

this work was the exploratory bibliographical research, with the 

main theoretical references: Foucault (2014), Penna (2016; 2017) 

and Nagib (2017).

Key-words: School without Party; Teacher; Education;
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Introdução

Todo processo de socialização é marcado por algum tipo de 

limitação, imposição ou mesmo opressão. Tais elementos inerentes 

à vida social podem, contudo, ser tão somente uma forma de con-

trole e disciplinamento, a serviço de alguma ideologia.

Segundo Émile Durkheim (2007, p.6), ao se referir à coerção 

das crianças

Desde os primeiros momentos de sua vida, forçamo-las a 
comer, a beber, a dormir em horários regulares, forçamo-las 
à limpeza, à calma, à obediência; mais tarde, forçamo-las 
para que aprendam a levar em conta outrem, a respeitar os 
costumes, as conveniências, forçamo-las ao trabalho, etc., 
etc. Se essa coerção cessa de pouco a pouco a ser sentida, é 
que pouco a pouco ela dá origem a hábitos, a tendências 
internas que a tornam inútil, mas que só a substituem pelo 
fato de derivarem dela.

Essas atitudes são pouco evidentes, passam despercebidas, pois 

são naturalizadas na forma de hábitos, rotinas e situações “normais”, 

que não geram questionamentos uma vez que já se naturalizaram 

com o passar do tempo. E qualquer atitude contrária às normas 

preestabelecidas pode gerar conflitos e indisposições, seja em casa 

ou no ambiente de trabalho.

As instituições de ensino passam por mudanças e reestrutura-

ções que nem sempre são propícias à realidade escolar. Leis, resolu-

ções e normativas tentam estruturar uma educação na teoria que, 

muitas vezes, é distante da realidade da escola. São transformações 

que interferem nas metodologias em sala de aula, métodos de ava-

liação, conteúdos que devem ser ensinados, dentre outras questões.
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A escola é um ambiente que preza pela construção do conhe-

cimento e formação integral dos estudantes, mas, ao mesmo tempo, 

carrega em sua gênese contradições, pois é, também, um lugar de 

controle e disciplinamento. E é de suma importância que tenha 

estrutura física em bom estado de conservação, materiais didáticos 

pedagógicos, alimentação de qualidade, transporte escolar, e um 

fator primordial, além de todos os recursos tangíveis supracitados, 

é o professor, sujeito que atua como elo entre o conhecimento e o 

aluno, que tem o papel de mediador, facilitador da aprendizagem, 

instigador, problematizador.

1. O Papel Do Professor

A qualidade da educação escolar no Brasil frequentemente é 

alvo de incansáveis discussões em diversos setores sociais, nos quais 

questiona-se como a escola realmente pode contribuir para a for-

mação do sujeito e do cidadão, e qual seu papel, seja político ou 

econômico, como instituição de ensino. Os Parâmetros Curricula-

res Nacionais (PCN) apresentam também a função social da escola:

A escola tem um papel fundamental a desempenhar nesse 
processo. Em primeiro lugar, porque é um espaço em que 
pode se dar a convivência entre estudantes de diferentes 
origens, com costumes e dogmas religiosos diferentes 
daqueles que cada um conhece, com visões de mundo 
diversas daquela que compartilha em família (BRASIL, 
1997, p. 123).

A sociedade procura respostas para perguntas do tipo: o que 

fazer para ter uma educação melhor? São indicadas várias respostas 

para esse questionamento, mas um motivo sempre aparente e que 
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pode interferir diretamente no sucesso ou fracasso da educação é o 

professor. Profissional este que nem sempre tem sua carreira valori-

zada, e muitas vezes carece de uma inicial, continuada, consistente e 

adequada ao que ensina em sala de aula. Vive uma situação profis-

sional na qual é comum chegar ao esgotamento físico e mental, na 

tentativa de superar os obstáculos didáticos pedagógicos que surgem.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN nº. 

9394/96), o papel do professor é

I. Participar da elaboração da proposta pedagógica do esta-
belecimento de ensino;
II. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a pro-
posta pedagógica do estabelecimento de ensino;
III. Zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV. Estabelecer estratégias de recuperação dos alunos de 
menor rendimento;
V. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além 
de participar integralmente dos períodos dedicados ao pla-
nejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI. Colaborar com as atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade. (BRASIL, 1996)

Ao professor são feitas cobranças quantos aos aspectos técnico, 

pedagógico, e também ao relacionamento interpessoal com os co-

legas. Mas a maior exigência se refere à relação com os discentes. 

Tardif e Lessard (2005, p. 38) enfatizam que, “em síntese, o traba-

lho docente não consiste apenas em cumprir ou executar, mas é 

também atividade de pessoas que não podem trabalhar sem dar 

um sentido ao que fazem, é uma interação com outras pessoas: os 

alunos, os colegas, os pais, os dirigentes da escola, etc.”.
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O professor deve abordar seus conteúdos de forma clara e de 

modo a propiciar oportunidades para que o aluno construa seu 

conhecimento. Buscando alternativas e metodologias que visem 

uma aprendizagem contextualizada, problematizadora e reflexiva, 

“os professores precisam desenvolver um discurso e conjunto de 

suposições que lhes permitam atuarem mais especificamente como 

intelectuais transformadores” (GIROUX, 1997, p. 29). Mas como o 

professor pode cumprir esse papel mediante as pressões e opressões 

de um sistema educacional não muito propício ao diálogo?

O processo de construção do conhecimento mudou muito 

com o passar do tempo, deixando de existir a figura do profes-

sor como detentor de todo conhecimento, em que somente ele 

tem voz, surgindo a figura do professor mediador do processo 

de ensino aprendizagem, propiciando meios para que o ensino 

aconteça de maneira significativa. É necessário que o professor 

tenha autonomia para a realização de seu trabalho. Martins (2000, 

p.12) define autonomia como

(...) a capacidade de tomada de decisões e autogoverno, 
construída a partir de um processo de participação e 
redistribuição de poder. Tal processo visa que a escola al-
cance de forma eficiente seus objetivos na busca de uma 
educação democrática e de qualidade, comprometida 
com as classes populares.

Autonomia é a possibilidade de liberdade que o professor tem 

para trabalhar em sala de aula de maneira significativa, adequando a 

realidade do aprendente aos conteúdos a serem ministrados, valori-

zando seu conhecimento prévio, construído com a família, amigos 

e comunidade em geral (MARTINS, 2000).
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Alarcão (2005) enfatiza que o professor deve utilizar-se da prá-

tica na sala de aula, mas não ignorar as teorias que fundamentam 

as práticas, em um exercício constante de reflexão e autoavaliação 

que possibilitará a análise das questões vivenciadas e fortalecer sua 

autonomia frente a questões de determinada realidade. O que é 

reafirmado por Contreras (2002, p. 22), que a autonomia é

(…) uma procura e prática contínua, onde o professor 
se abre para compreensão e reconstrução da identidade 
profissional, para almejar uma relação de autonomia, é pre-
ciso que a educação tenha uma característica que não seja 
explosiva para que a autonomia seja vista como decisão 
reflexiva e como construção contínua.

Kant, descreve que o conceito de autonomia se fundamenta na 

ética. Segundo Cassirer para Kant, “a autonomia é aquela vinculação 

da razão teórica e da razão moral em que esta tem a consciência de 

vincular-se a si mesma”. (CASSIRER, 1968, p. 287). Assim, autono-

mia se apresenta como o livre arbítrio do professor, autogoverno de 

suas ações sem, pelo menos a princípio, a influência de direciona-

mentos externos. Mas até que ponto pode-se afirmar que realmente 

existe a autonomia do professor em sala de aula atualmente? E quais 

consequências essa autonomia pode causar ao professor e à escola?

2. Apresentando o ESP – Escola Sem Partido

O ambiente escolar se caracteriza como um espaço onde se 

encontram pessoas distintas e com conceitos culturais, religiosos 

e morais diferentes e em constante transformação. Espaço para a 

constituição de saberes, socialização de experiências e vivências, ou 

seja, uma possibilidade de enriquecimento pessoal e coletivo.
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Em 2004, surge um movimento chamado Escola Sem Partido, 

uma associação informal, independente, sem fins lucrativos e sem 

vinculação política, ideológica ou partidária, sob a coordenação 

do advogado Miguel Nagib, que teve inspiração em uma página 

virtual chamada NoIndoctrination.org, que atualmente está fora 

do ar. Com o objetivo de reagir a ações ilegais praticadas no sistema 

de ensino: a doutrinação dos alunos por parte dos professores; e 

a usurpação pelo meio educacional ao direito da família sobre a 

educação religiosa e moral dos seus filhos. De acordo com Nagib 

(2016), “a partir do momento em que o professor se aproveita dessa 

circunstância não para falar de forma parcial equilibrada, mas para 

promover as suas próprias preferências, ele está violando a liberdade 

de consciência e de crença dos alunos”.

Está em tramitação na Câmara dos Deputados alguns Projetos 

de Lei sobre o Escola Sem Partido e temas similares. O projeto com 

data mais antigo é o nº. 7180/2014, do Deputado Erivelton Santana 

(PSC/BA), que “altera o art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, 

e a esse tem apensados outros 08 projetos de lei, dentre eles um 

dos que mais se destacam: o Projeto de Lei 867/2015, de autoria 

do Deputado Izalci Lucas Ferreira (PSDB/DF), que inclui, entre 

as diretrizes e bases da educação nacional, o programa Escola Sem 

Partido, que dentre outras questões, prevê a fixação de cartazes, em 

escolas públicas e particulares, em cada sala de aula e nas salas dos 

professores, do ensino fundamental e médio e em espaços comuns 

com, no mínimo, 50 centímetros de largura por 70 centímetros de 
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altura, e fonte com tamanho compatível com as dimensões adotadas, 

constando os Deveres dos Professores (Art. 4º.), que:

1 – não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para 
promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções 
ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e 
partidárias.

2 – não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os 
alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, 
morais ou religiosas, ou da falta delas.
3 – não fará propaganda político-partidária em sala de aula 
nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos 
públicos e passeatas.
4 – ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e eco-
nômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa 
– isto é, com a mesma profundidade e seriedade –, as prin-
cipais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes 
a respeito da matéria.
5 – respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos 
recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo 
com suas próprias convicções.
6 – não permitirá que os direitos assegurados nos itens 
anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou ter-
ceiros, dentro da sala de aula.

Segundo o Nagib (2017), coordenador do programa, esses de-

veres do professor já existem, o que o projeto de lei pretende fazer 

é garantir ao aluno o direito a essa informação de forma clara e 

visível no espaço escolar. Apresenta-se como fundamentação legal 

do projeto a Constituição Federal e pressupostos da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos,
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Art.12: (...)
IV: 
* a liberdade de consciência e de crença e a liberdade de 
aprender dos alunos (art. 5º, VI e VIII; e art. 206, II, da CF);
* o princípio constitucional da neutralidade política, ideo-
lógica e religiosa do Estado (art. 1º, V; 5º, caput; 14, caput; 
17, caput; 19, 34, VII, ‘a’, e 37, caput, da CF);
* o pluralismo de ideias (art. 206, III, da CF); e
* o direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa 
e moral dos seus filhos (CONVENÇÃO AMERICANA 
SOBRE DIREITOS HUMANOS).

As ideias do Escola Sem Partido são divulgadas pela Internet, 

principalmente pela página eletrônica: escolasempartido.org, e tem 

como objetivo
(...) colocamos à disposição da comunidade escolar um 
acervo permanente de informações sobre o tema, e um 
espaço no qual estudantes, ex-estudantes e pais poderão 
expressar suas opiniões sobre professores, livros e progra-
mas curriculares que ignoram a radical diferença entre 
educação e doutrinação. (NAGIB, 2017)

A página incentiva pais e alunos que se sentem oprimidos, inti-

midados, alvos de preconceito, obrigados a participar de aulas com 

visão unilateral, incentivados a ações militantes pelos professores, a 

enviarem mensagens contando situações ocorridas, de preferência, 

com algum tipo de arquivo (foto, vídeo, áudio) que possa com-

provar a “doutrinação”. Esses arquivos serão disponibilizados no 

site, de forma anônima, com o intuito de motivar novas denúncias 

contra professores que utilizam essas práticas.

Nagib (2017) ao relatar sobre as páginas do Escola Sem Partido 

enfatiza que o programa pretende:
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* apoiar iniciativas de estudantes e pais destinadas a comba-
ter a doutrinação ideológica, seja qual for a sua coloração;
* orientar o comportamento de estudantes e pais quanto 
a melhor maneira de enfrentar o problema;
* oferecer à comunidade escolar e ao público em geral 
análises críticas de bibliografias, livros didáticos e conteú-
dos programáticos;
* promover o debate e ampliar o nível de conhecimento do 
público sobre o tema “doutrinação ideológica”, mediante a 
divulgação de atos normativos, códigos de ética, pareceres, 
estudos científicos, artigos e links dedicados ao assunto

A página do programa dispõe de justificativas, pareceres, fontes 

normativas, modelos de anteprojetos municipais, estaduais e fede-

ral, além de modelos de Decretos também municipal e estadual, 

para que as autoridades os aproveitem e aprovem em suas instâncias 

governamentais. A página conta ainda com acesso ao FAQ - fre-

quently asked questions (Perguntas mais frequentes), com respostas 

a 24 questionamentos e o NAQ - Never Asked Questions (Per-

guntas Nunca Feitas).

Nas Assembleias Legislativas de Alagoas, Ceará, Distrito Fede-

ral, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São 

Paulo e nas Câmaras de Vereadores de Cachoeiro do Itapemirim 

– ES, Curitiba – ES, Foz do Iguaçu – PR, Joinville – SC, Palmas – 

TO, Santa Cruz do Monte Castelo – PR, São Paulo – SP, Rio de 

Janeiro – RJ, Toledo – PR e Vitória da Conquista – BA também 

existem tramitações de projetos de Lei que compactuam com as 

ideias do programa Escola Sem Partido.

No Senado Federal foi proposto o Projeto de Lei nº. 193/2016, 

pelo Senador Magno Malta (PR/ES), que “inclui entre as diretri-
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zes e bases da educação nacional, de que trata a Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, o Programa Escola sem Partido”, porém o 

mesmo foi retirado pelo autor no dia 21 de novembro de 2017 e 

arquivado no dia 30 do mesmo mês e ano.

Além da página eletrônica, o programa Escola Sem Partido 

utiliza as redes sociais para a proliferação de seus ideais. Atualmente, 

em seu canal de vídeos no YouTube dispõe de 05 vídeos postados, 

com 720 usuários inscritos, e em média 20 mil visualizações por 

vídeo postado, sendo um total de 99.262 visualizações desde sua 

criação, em 06 de outubro de 2011. No perfil do Escola Sem Parti-

do na rede social Twitter, criado em agosto de 2009, existem 1.239 

publicações, com mais de 25 mil seguidores. A página Escola Sem 

Partido no Facebook possui mais de 175 mil seguidores, foi criada 

uma comunidade em 14 de maio de 2004 e se nomeia como “pá-

gina oficial de Escola Sem Partido, uma organização de estudantes 

e pais preocupados com a contaminação político-ideológica das 

escolas.”. No Instagram não existe conta oficial do programa.

3. Professores Contra O Escola Sem Partido

Após a criação do movimento Escola Sem Partido, em 2004, 

surge a página “Professores contra o Escola Sem Partido”, na rede 

social Facebook, a princípio:

O Professores contra o Escola Sem Partido começou 
como uma página no Facebook de reunião e divulgação 
de notícias relativas aos avanços do movimento de mesmo 
nome, “Escola Sem Partido”, criado em 2004 por um 
advogado chamado Miguel Nagib. Somos um grupo de 
estudantes e professores que se opõem aos projetos de lei 
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incentivados por este movimento que tramitam em várias 
casas legislativas do país. (PCESP, 2018)

Hoje a página conta com aproximadamente 80 mil seguidores, 

que acompanham as manifestações e o desenrolar dos projetos de 

lei e ações contra a liberdade de expressão dos professores em sala 

de aula e outros assuntos como: ideologia de gênero, interven-

ção militar, Planos Municipais de Educação, avaliações em larga 

escala, feminismo, BNCC – Base Nacional Comum Curricular, 

dentre outros.

Com o crescimento da página na rede social, foi criada tam-

bém posteriormente uma página de blog com o nome o mesmo, 

na qual podemos encontrar a descrição de seus objetivos:

Para combater este retrocesso buscamos na página e neste 
blog informar e produzir conteúdo de análise e reflexão 
sobre o crescimento e organização do ESP, visando funda-
mentar nossos argumentos para desconstruir o apoio que 
eles conquistaram nos últimos anos. (PCESP, 2018)

O blog dispõe de uma aba para consulta da situação dos Pro-

jetos de lei do Escola Sem Partido, seja nas instâncias municipal, 

estadual ou federal. E solicita que quem dispuser de informações 

adicionais deve entrar em contato com a página para contribuir 

com a atualização dos dados. A última atualização do site aconteceu 

em 08 de janeiro de 2018.

A página disponibiliza o link para acesso de bibliografias e 

referências acadêmicas sobre o tema e assuntos similares. Desde 

artigos, monografias, dissertações, textos e reportagens. Percebe-se 

que o número de material disponível não é tão amplo, isso se dá 
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por, de certa forma, ser uma discussão recente, desde 2014, quando 

o Deputado Erivelton Santana apresentou o primeiro projeto de 

Lei na Câmara dos Deputados.

“Mobilização contra o ESP” é uma aba destinada a assi-

naturas que serão entregues ao Senado por intermédio de uma 

carta, em favor de uma “escola democrática, plural e diversa” 

(PCESP, 2018) e também um campo para o preenchimento de 

um formulário, “Mobilização Contra o Escola Sem Partido”, que 

servirá para a divulgação de dados do movimento contra o ESP 

e divulgação das mobilizações federais, estaduais e municipais.

4. Pensando O Escola Sem Partido

O projeto de lei Escola Sem Partido (PL 867/2015) enfatiza 

ações que estão previstas tanto na Constituição Federal e na LDB – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº. 9394/96), porém no 

projeto de lei ele é entendido e apresentado de maneira diferente. 

O PL 7180/2014 que tramita na Câmara dos Deputados teve pa-

recer favorável da Comissão Especial instituída para estudo, em sua 

maioria composta por membros da bancada evangélica.

Após o parecer favorável da Comissão Especial, foram ouvidos 

31 especialistas, entre educadores, estudantes, religiosos e família de 

modo geral, apenas 10 eram da oposição, revelando um desequilíbrio 

no debate e corroborando para a versão dos que são contra o PL.

Há uma reflexão no trecho do projeto “não se aproveita-

rá da audiência cativa dos alunos, com o objetivo de cooptá-los 

para nenhuma corrente política, ideológica ou partidária” (PL 

nº. 7180/2014). O papel do professor é promover situações de 
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aprendizagem, incentivar os alunos ao aprendizado, levando em 

consideração os conhecimentos que trazem de casa e, também, a 

aprendizagem que acontece no convívio com os colegas.

O que propugna o Escola sem Partido não liquida somente 
a função docente, no que a define substantivamente e que 
não se reduz a ensinar o que está em manuais ou apostilas, 
cujo propósito é de formar consumidores. A função do 
docente no ato de ensinar tem implícito o ato de educar. 
Trata-se de, pelo confronto de visões de mundo, de con-
cepções científicas e de métodos pedagógicos, desenvolver 
a capacidade de ler criticamente a realidade e constituí-
rem-se sujeitos autônomos. A pedagogia da confiança e do 
diálogo crítico é substituída pelo estabelecimento de uma 
nova função: estimular os alunos e seus pais a ser tornarem 
delatores. (FRIGOTTO, 2017, p. 31)

O aluno hoje, assim como o professor, tem um perfil diferente 

de décadas atrás. Os alunos atualmente são ativos e participativos, 

com acesso a diversas informações e pontos de vista, e o professor 

atua, sobretudo, como um mediador do conhecimento, apresentan-

do e problematizando ideias e conceitos para que o aluno crie suas 

próprias opiniões quanto ao mundo.

Aspectos sobre a educação moral, sexual e religiosa, de acordo 

com o programa Escola Sem Partido, são proibitivos em sala de aula. 

Essa proibição obriga o professor a manter o foco apenas no currí-

culo, reduzindo a aula aos conteúdos tais como estão apresentados 

nos livros didáticos, deixando de lado a contextualização, discussão e 

democratização do ensino, além da abordagem de temas transversais.

Como é possível buscar uma educação libertadora e signifi-

cativa sem opinar, sem exemplificar ou apresentar dados que estão 
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disponíveis na internet a qualquer pessoa? Muitos casos de vio-

lência doméstica, abusos sexuais, trabalho infantil são descobertos 

em conversas em sala de aula, momentos nos quais os alunos têm 

liberdade de expressar seus sentimentos e angústias.

Quanto à educação moral e religiosa, o projeto proíbe o pro-

fessor de expressar pensamentos sobre questões como: discrimi-

nação, hábitos transgressores, dentre outros. Os valores e costumes 

de cada pessoa devem ser respeitados em sua individualidade, mas 

não podem se sobrepor aos valores coletivos. Cada aluno pode 

ter sua religião e no que acreditar ou não, mas isso não o impede 

de conhecer outras religiões e respeitá-las, abordar a diversidade 

religiosa é uma forma de ensinar a tolerância, um dos pilares para 

formar um bom cidadão.

O tema educação sexual é sempre enfrentado como tabu na 

sociedade e também na escola, caso o projeto de lei Escola Sem 

Partido seja aprovado, fica o professor proibido de falar sobre se-

xualidade no âmbito escolar, devendo não tratar de assuntos como 

aborto, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescên-

cia, masturbação, dentre outros, ao os quais serão abordados apenas 

pela família do aluno. Porém a escola, além de outros setores da 

sociedade, apresenta-se como instituição preparada e capacitada 

para abordar não somente biologicamente a respeito da educação 

sexual, mas também socialmente, esclarecendo dúvidas das crianças 

e adolescentes de acordo com a idade e amadurecimento cognitivo, 

afim de evitar uma série de problemas sociais graves como: gravi-

dez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, etc.
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A participação do aluno e da família deve ser frequente na cons-

trução da escola como espaço propício ao crescimento pessoal e 

intelectual, a escola deve fazer diferença na sociedade e caminhar 

junto à família na formação cidadã das crianças e adolescentes. Al-

guns exemplos de como a família e o aluno podem ajudar a construir 

a escola como ambiente democrático é na construção do Projeto 

Político Pedagógico, nas reuniões de pais e mestres, na composição 

da Associação de Pais e Mestres e na eleição de seus dirigentes.

O projeto Escola Sem Partido vai contra a liberdade de ex-

pressão e contra a formação de sujeitos críticos, ele limita os alunos 

apenas aos conteúdos curriculares que também passam por filtros 

por pessoas e/ou grupos com pensamentos semelhantes, nada mais 

é do que a “docilização” dos sujeitos, que se transformam em vigias 

das falas e ações dos professores (FOUCAULT, 2014).

Segundo Penna,

O impacto da aprovação destes projetos para as discussões 
sobre a escola pública seria imenso. O projeto [programa 
ESP] se propõe a combater a “doutrinação ideológica”, 
mas nem sequer define o que seria isso e apenas insiste 
na defesa da “neutralidade”. Mas quem define o que é 
“neutro” e o que é “ideológico”? (2016a)

A aprovação desse projeto nas instâncias devidas e seu san-

cionamento ocasionaria a repreensão dos professores que fizessem 

qualquer tipo de manifestação, posicionamento. O projeto vai con-

tra os direitos humanos básicos.
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Conclusão

As instituições de ensino são ambientes que propiciam os de-

bates, instigam as trocas de experiências e a compreensão do mun-

do, buscando uma sociedade com mais equidade. A escola age com 

um aglutinador de pessoas que discutem, argumentam, aprendem e 

respeitam posicionamentos diferentes dos seus.

Os projetos de lei do Escola Sem Partido têm seus apoiadores, 

mas também existem muitas pessoas que discordam de seus ideais, 

e mediante a luta e a resistência têm tentado a não aprovação de 

tais medidas que pretendem calar os professores. O projeto se as-

socia a muitos outros que também regulam sobre o livro didático 

e outras políticas públicas.

O movimento Escola Sem Partido propõe um professor me-

ramente reprodutor de conteúdos curriculares, conforme foi edi-

tado, apreciado e aprovado pelos governantes e suas equipes. Um 

professor que não interfira na educação e valores que os estudantes 

trazem de casa, um ensino sem a formulação de novas questões, 

sem reflexão, sem contextualização e sem possibilidade de mudan-

ça de comportamento (PENNA, 2016b).

O Escola Sem Partido tem se mostrado como um dos proje-

tos mais evidentes e discutidos, porém muitos outros devem sur-

gir, com o mesmo intuito ou semelhante ao desse. A resistência 

é necessária, lutar contra as manobras de coerção que pretendem 

retirar muitos direitos já conquistados e impedir uma sociedade 

mais justa e democrática.
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Resumo

A presente pesquisa se inicia com a proposta de trabalhar com 

de Robótica Educacional na Educação do Campo, tendo como 

base a ralidade de evasão e baixa motivação nas aulas de ciências. 

Utilizou-se como base a teoria da equilibração de Jean Piaget que 

trata de um ciclo entre assimilação e acomodação para um con-

tínuo processo de aprendizagem no sujeito. Essa proposição tem 
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como requisito fundamental um objeto (robô) que o sujeito vai 

elucidando, interagindo, compreendendo novas perspectivas, apro-

fundando e criticando. O objetivo central do trabalho é identificar 

como uma proposta de Robótica Educacional estrutura um novo 

pensamento no sujeito aprimorando suas estruturas mentais no 

sentido da aprendizagem de conceitos de Ciências. Utilizou-se o 

Estudo de Caso como método que foi realizado em 4 etapas: 1) 

planejamento e construção do robô; 2) trabalho com o robô; 3) 

análise dos dados coletados pelo robô e 4) análise da proposição de 

Robótica Educacional com a teoria de Piaget. Compreendemos 

com esse estudo que é possível proporcionar uma nova relação 

entre professor e aluno (mais próxima) e estruturar uma aprendi-

zagem participativa e interdisciplinar com a Robótica Pedagógica 

na Educação do Campo. Alguns resultados nos indicaram que o 

robô pode exercer um importante papel além da possibilidade de 

construção de conceitos em sala (matemática, física, química, com-

putação etc), como também aprimorar habilidades que vão muito 

além da sala de aula, como manuseio de ferramentas e trabalho em 

equipe. Sendo assim o estudo incorpora o quanto os robô podem 

ser fundamentais para a estruturação de um novo modelo escolar, 

mesmo na Educação do Campo, geralmente visto como um lugar 

de atraso tecnológico, visando uma aprendizagem de emancipação 

para os sujeitos que vivem no campo e dependem da escola para 

uma nova forma de ler sua realidade.

Palavras Chave: Educação do Campo; Equilibração; Robótica 

Educacional
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Piaget’s Theory of balance and 
educational robotics in field education

Abstract

The present research begins with the proposition of working 

a proposal of Robotics Education in the Field Education knowing 

the accomplishment of evasion and low motivation in the scien-

ce classes. In order to work on cognitive questions, Jean Piaget’s 

theory of balancing is based on a cycle between assimilation and 

accommodation for a continuous process of learning in the sub-

ject. This proposition has as fundamental requirement an object 

(robot) that the subject is illuminating, interacting, understanding 

new perspectives, deepening and criticizing. The central objective 

of this work is to identify how a proposal of Educational Robotics 

structures a new thinking on the subject by improving their men-

tal structures in the sense of learning science concepts. The Case 

Study was used as a method that was performed in 4 steps: 1) robot 

planning and construction; 2) work with the robot; 3) analysis of 

the data collected by the robot

and 4) analysis of the proposition of Educational Robotics with 

Piaget’s theory. We understand with this study that it is possible to 

provide a new relationship between teacher and student (closer) 

and structure a participatory and interdisciplinary learning with 

Field Robotics Pedagogical Education. Some characteristics of this 

work indicated that the robot can play an important role besides the 

possibility of constructing concepts in the classroom (mathematics, 

physics, chemistry, computation, etc.), as well as improving skills 
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that go beyond the classroom, such as tools and teamwork. Thus, 

the study incorporates how much the robots can be important for 

the structuring of a new school model, even in Field Education, 

generally seen as a place of technological backwardness, aiming at 

a learning of emancipation for the subjects that live in the field and 

depend from the school to a new way of reading their reality.

Keywords: Educational Robotics; Equilibration; Field Edu-

cation.

Introdução

A robótica educacional é um campo de estudo e aplicação em 

crescimento no Brasil. Muitas escolas vem aderindo a propostas 

com variados kits com intuito de diversificar propostas pedagó-

gicas. Por outro lado a teoria de Jean Piaget, que vê aluno como 

construtor de seu conhecimento por meio de descoberta em uma 

ação concreta, contempla um estudo dessa natureza a fim de trazer 

luz a uma perspectiva da compreensão em relação a como os alu-

nos aprendem trabalhando com os robôs em sala de aula.

Contudo, trazer os robôs do plano imaginário para a realidade, 

significa que o aluno vai ser o construtor do seu aprendizado, num 

viés prático na medida em que se relaciona com os protótipos, 

como denota Piaget (2010):

Já que o conhecimento e através do, [....] Empirismo as-
sociativa, cujo estabelecimento é renovado nas concepções 
da inteligência, é que os conhecimentos derivam da ação, 
não no sentido de meras respostas associativas, mas no sen-
tido de muito mais profundo da associação do real com as 
coordenações necessárias e gerais da ação.[.....]. (PIAGET, 
2010, p, 25.)
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A articulação entre teoria e prática melhora a relação ensino 

e aprendizagem. Uma formação pautada no teórico/experimen-

tal leva o aluno ao resultado da aprendizagem. O objetivo é mais 

que formar o intelecto do sujeito é também reviver a memória 

e formar alunos que serão curiosos para prosseguirem em sua 

estrutura de aprendizagem.

Assim de acordo com Piaget (2010), a aprendizagem não depen-

de somente das estruturas cognitivas, mas também da apropriação do 

objeto da ação, já que o conhecimento é algo que está sendo cons-

truído através da interação das estruturas cognitivas e a experiência 

real, através das informações adquiridas com o convívio.

Logo, quando falamos de robótica pedagógica devemos exaltar 

o papel dos alunos que deverão, juntamente com o professor, tra-

balhar para que ela seja desenvolvida com todo seu potencial como 

denotam Nunes e Silveira (2009):

Transportando esta afirmação para uma situação educacio-
nal, significa dizer que existe uma ênfase no aluno, em suas 
ações, em seu modo de raciocínio, de como interpreta e 
soluciona situações-problemas. Esta ideia o posiciona num 
lugar de ativo em seu processo de aprendizagem. Ao mesmo 
tempo, dado a ênfase nas interações, nos intercâmbios entre 
os sujeitos, o professor, assim como no próprio companhei-
ro de classe, são peças fundamentais para a construção do 
conhecimento. (NUNES e SILVEIRA, 2009, p. 89)

Dessa forma falar em construção do conhecimento significa 

falar ao mesmo tempo em construção do sujeito que conhece e 

do objeto a ser conhecido. Ambos “aparecem como resultado de 

um processo permanente de construção” (Coll, 1987; p. 186). Além 
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do papel de relação de colaboração entre os pares, possibilitando a 

formação do respeito para com a posição e opinião do outro.

A construção do objeto no concreto traz á Assimilação (a in-

corporação de um elemento exterior o objeto num esquema é a 

Acomodação (que é a necessidade que a assimilação se encontra de 

considerar as particularidades próprias dos elementos a assimilar.)

O conhecimento é construído através do interacionismo na 

relação do sujeito com o ambiente. De acordo com Lima (1980):

[...] o desenvolvimento intelectual pode sofrer profundas 
decalagens de acordo com a estimulação do meio, mas 
jamais quebra a ordem sequencial. Esta aceita que o desen-
volvimento é determinado: I) Pelas maturações internas do 
organismo (ligadas á maturação do sistema neurônico; II) 
Pelas aquisições exógenas devidas á experiência (meio 
externo); [...] III) pela estimulação ou imposição do meio; 
IV) pela equilibrações que se processam nas reestrutura-
ções internas ao longo da construção sequência dos está-
dios (processo organizacional que depende de e influi nos 
três fatores supre –relacionados). Tanto o desenvolvimento 
físico, quanto o intelectual, bem como toda a evolução [...] 
(LIMA, 1980, p. 232 e 233).

Quando tratamos de robótica educacional utilizamos robôs 

como mecanismo que auxiliam no processo da construção do 

conhecimento. De acordo com Piaget (2010) “o processo de as-

similação e acomodação é parte fundamental da formação das 

estruturas mentais, quando o sujeito manipula os objetos que o 

rodeiam no seu dia a dia”.

No processo de aprendizagem através da robótica pedagógica 

empreender o robô na estrutura cognitiva é parte de um processo de 
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aprendizagem. Isso implica que não basta trabalhar somente com o 

robô (objeto), mas sim integrar todo um processo que começa com 

um problema, passa pelo planejamento, construção e funcionamento 

do robô e termina na análise do desenvolvimento da tarefa pelo 

protótipo e ainda pelo trabalho com as dados coletados pelo robô.

Sendo assim a presente pesquisa teve como objetivo geral ana-

lisar a possibilidade de construção de conhecimento a partir da 

interação com um protótipo robótica. Nesse sentido elencamos 

objetivos específicos como: modelar o protótipo robótico e as es-

tufas; construir os robôs e as estufas; analisar os dados coletados 

pelo protótipo; realizar a leitura das possibilidades de construção 

do conhecimento partindo da interação com o protótipo robótico.

Material E Método

O procedimento metodológico da pesquisa foi subdividido 

em quatro etapas:

1) Pesquisa bibliográfica e embasamento da teoria piagetiana; 

para compreensão da aprendizagem dentro dos propostos da teoria 

de equilibração como já descrito na introdução e desenvolvido na 

análise dos resultados;

2) Modelagem e Construção dos robôs e das estufas; a mode-

lagem das estufas e dos robôs foram pensados para a realidade dos 

alunos. Primeiro foi desenvolvido o processo de modelagem dos 

robôs e das estufas através de desenho em papel com o objetivo 

de delinear materiais a serem utilizados e dimensões dos aparatos 

(altura, largura e comprimento), facilitando assim a trabalho com 

os materiais na hora da construção;
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Foram usados materiais reciclados para a construção da estufa 

e para proteção do robô usado na coleta de dados. A programação 

do robô foi baixada da internet.

3) Coleta de dados a partir do monitoramento das estufas uti-

lizando o aparato robótico. O monitoramento foi realizado em 

dois momentos as 07h e as 18h. foram verificadas a temperatura e 

a umidade dentro e fora das estufas, para analisar os efeito da estufa 

no desenvolvimento das hortaliças (mostrada e couve), dentro do 

período de vinte um dias;

4) Análise de dados correlacionando-os com ensino e aprendi-

zagem e a teoria da equilibração. O cerne da proposta era analisar 

as possibilidades de uso do robô e da estufa numa possibilidade de 

articulação de conceitos para a construção do conhecimento em 

uma proposta pedagógica.

Para a presente pesquisa foram utilizados alguns materiais es-

pecíficos como: madeira, plástico, pregos, fio, tinta, martelo, serrote, 

trena, sombrite, etc. Utilizamos materiais reciclados e de baixo 

custo. Os materiais reciclados foram recolhidos nas mercenárias da 

cidade e loja de móveis, com o objetivo de favorecer a realização 

do projeto nas escolas do campo com o menor custo possível.

Resultados E Discussão

De acordo com os objetivos elencados a presente pesquisa nos 

indicou os seguintes resultados descritos na tabela 1:
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Tabela 1: sistematização dos resultados da pesquisa

Estruturação dos Resultados da pesquisa

Resultado Categorias de análise

Construção dos modelos
Materiais Próprios para a Construção do Robô e das 
Estufas

Conceitos Básicos Matemáticos

Construção do robô
Conceitos Básicos de Física

Conceitos Básicos de Química

Dados coletados pelo robô
Sistematização de Dados e Informações

Leitura de Dados e Comparações

Construção Dos Modelos

A construção dos modelos relativos as estufas e aos robôs nos 

indicam um importante momento em face de uma proposta com 

a robótica educacional. Entende-se que o planejamento prévio do 

robô e das estufas possibilita a construção de um conhecimento 

baseado em livre exploração. Nesse sentido os alunos podem se 

expressar de forma autônoma e essa postura possibilita um trabalho 

de contraste entre o que se pode produzir mentalmente (modelo) 

e o que pode ser construído na realidade (robô e a estufa).

Então, com lápis e papel em mãos os alunos podem transpor 

seus modelos em forma de desenho. O cerne dessa proposta, den-

tro da robótica educacional, é compreender como o robô poderá 

ser construído com diferentes materiais e formatos. Nesse instante 

os alunos então percebem que o conceito de robô vai muito além 

do robô humanoide. Compreende-se então que aquele conceito 
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assimilado anteriormente entra em estágio de desequilíbrio para a 

formação de uma nova estrutura mental relativa aos robôs. Se dá 

então um processo de acomodação em que o conceito de robô 

humanoide não mais satisfaz as necessidades dos estudantes, dando 

lugar a um espaço conceitual mais diversificado e ampliado em re-

lação ao que se concebe dos robôs se instaurando uma equilibração 

em torno dessa nova estrutura cognitiva.

Na formatação desse robô emergem situações de discussões 

conceituais importantes para a sala de aula. Destacamos aqui a ma-

temática que é largamente utilizada na transposição do modelo 

ao papel. Elencamos aqui também a importante relação entre as 

dimensões do robô e da estufa com a proposição da construção ao 

real. Nesse sentido os alunos deverão dar uma aplicação real aos 

conceitos matemáticos vistos em sala. Ou seja, os conceitos mate-

máticos são aplicados de formas diversas no contexto da construção 

dos robôs e das estufas, possibilitando um conhecimento baseado 

na experiência mental e concreta. Destacamos aqui conceitos re-

lativos a matemática básica (operações) e geometria (teorema de 

Pitágoras, área, volume, perímetro, diagonal etc).

Construção Do Robô

Quando se parte para a construção dos robôs temos de lidar 

inicialmente com alguns conceitos físicos de difícil compreensão 

relativos aos circuitos elétricos. Nesse sentido os alunos tem de com-

preender conceitos relativos a corrente, resistência, fios, diferença de 

potencial etc. Esse se torna também um importante procedimento 

experimental para tratar de assuntos já articulados em sala de aula.
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Os conceitos articulados em sala de aula são vistos no concreto 

quando passamos para a construção e análise dos dados coletas. De 

acordo com Piaget em Epistemologia Genética, quando:

Prosseguimos na análise regressiva, parece ficar evidente 
que o ponto de partida dessas construções, no plano do 
comportamento, não é a linguagem, mas que nos níveis 
sensoriomotores encontraremos suas raízes nas coorde-
nações gerais das ações [...], resta o problema das relações 
entre o sujeito e os objetos, assim como o da harmonia 
surpreendente entre as operações lógico-matemáticas e a 
experiência – logo, da causalidade – física. [...], pelo canal 
das experiências exteriores que se faz a junção entre as 
estruturas do sujeito e as da realidade material. (PIAGET, 
2007, p.69-70)

Assim os conceitos de Física, Química e Matemática se juntam 

na experiência. Na Física a temperatura é medida pela agitação das 

partículas que é proporcional a velocidade da vibração dos átomos 

nas moléculas. Os átomos são conceitos da Química, onde a quan-

tidade pode interferir na temperatura e na umidade, como exem-

plos a molécula de água (H
2
O) presente no interior das estufas.

Podemos ainda elencar que quando molhamos as hortaliças, 

há outro fenômeno da Física: a transmissão de calor entre corpos 

(calor latente). Os conceitos Matemáticos adentram essa expe-

riência quando tentamos compreender as trocas de calor entre os 

materiais e os ambientes internos e externos a estufa. Sendo assim 

compreender a matemática em sua amplitude com suas medidas, 

tempos, notações, grandezas, fórmulas etc é parte imprescindível da 

discussão alicerçada pela robótica educacional.
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Dados Coletados Pelo Robô

Quando o robô construído vai operar em campo, a partir dos 

objetivos definidos, há uma importante habilidade a ser desenvol-

vida pelos estudantes: a sistematização dos dados. Nesse sentido 

os alunos devem fazer a leitura dos dados fornecidos pelo robô e 

aprender a sistematizá-los em categorias usando de um computa-

dor ou mesmo de seus cadernos.

Essa pode ser uma das etapas mais agradáveis de todo o traba-

lho, a hora de ir a campo, interagir com os colegas e professores, 

trocar ideias e informações, mas também a mais cansativa, é hora 

de pôr em prática os conceitos desenvolvidos em sala, sistematizar 

os dados e analisá-los.

Por fim percebemos que essa atividade compreende que o uso 

do robô compete a sustentação de uma posição de abertura a novos 

conhecimentos e habilidades imprescindíveis para a vida, como: 

paciência, organização, lidar com a frustração e o erro; escutar o 

outro, repensar nossas ações etc.

Conclusão

Ao se considerar os aspectos da relação entre ensino e apren-

dizagem com a robótica educacional em sala de aula podemos 

elencar que há uma possibilidade de uma mudança profunda no 

modelo tradicional de ensino com essa nova proposta.

Podemos elencar que a robótica educacional se torna de gran-

de valia quando compreendemos que “força” professores e alunos 
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a tomarem uma postura mais participativa e colaborativa nessa 

circunstância de ensino em sala de aula.

Planejar, construir e debater se torna uma fonte inesgotável de 

embate entre o que se sabe e o que se quer aprender. Nesse sentido 

o aluno e o professor desenvolvem uma construção coletiva do 

conhecimento em sala podendo superar velhas concepções consi-

deradas insuficientes. Portanto a responsabilidade pela construção 

do conhecimento em sala é dividida entre os diferentes sujeitos 

que constituem esse espaço.
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Resumo

Essa investigação deu-se quando ingressamos na Universidade 

Federal de Goiás, em específico no curso de Licenciatura em Edu-

cação do Campo: Ciências da Natureza. Ao cursar as disciplinas 

do curso tivemos o conhecimento de que seria necessário realizar 

um Trabalho de Final de Curso (TCC). Nesse sentido, vimos à 

possibilidade de repensar nossa trajetória de vida, nas narrativas da 

família por meio de suas memórias, por fim no nosso processo 

de luta pela Reforma Agrária1 no município da cidade de Goiás. 

1 Para saber mais: MARTINEZ, Paulo. Reforma agrária: questão de terra ou de gente? São Paulo: 
Moderna, 1987. STEDILE, João Pedro. A reforma agrária no Brasil. São Paulo: Atual, 1997.
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760

Essas questões sobre a Reforma Agrária fizeram parte das expe-

riências cotidianas da família, pois sempre estivemos ativos nessas 

discussões. No ano de 2006 tivemos a oportunidade de se lançar 

como proprietários de uma parcela de terra no Assentamento Serra 

Dourada. Desde mesmo moramos na área rural, tendo o contato 

com o mundo do trabalho das mulheres no assentamento. Com a 

oportunidade de realizar uma pesquisa acadêmica não tivemos 

dúvidas de problematizar a questão das mulheres ligadas a terra. 

Ou seja, esse seria o tema, na perspectiva de entender o complexo 

mundo do trabalho das mulheres, em específico, no Assentamento 

Serra Dourada. Assim, visamos analisar o processo de trabalho das 

mulheres no Assentamento Serra Dourada, a partir de suas atua-

ções no contexto da plantação de hortaliças. Desse modo, refletir 

o papel que as mulheres ocupam em suas atividades cotidianas, 

qual seja, à frente de atividades de produção, colheita e plantio. Por 

fim, investigar se as tarefas realizadas por elas interferem ou não na 

economia familiar. Levantar o perfil dessas mulheres que trabalham 

na atividade agrícola; analisar o papel que as mulheres assumem 

cotidianamente no trabalho que realizam; identificar se existe uma 

valorização dessas mulheres como produtoras da agricultura fami-

liar dentro e fora do assentamento.

Palavras-chave: Mulheres; Terra; Trabalho.

Abstract

This investigation occurred when we entered the Federal 

University of Goiás, specifically in the course of Licenciatura in 

Education of the Field: Natural Sciences. When attending the cou-
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rses of the course we had the knowledge that it would be necessary 

to carry out a Final Course Work (TCC). In this sense, we saw the 

possibility of rethinking our life trajectory, in the family narrati-

ves through their memories, finally in our process of struggle for 

Agrarian Reform in the city of Goiás. These questions on Agrarian 

Reform were part of the experiences family, since we have always 

been active in these discussions. In 2006 we had the opportunity to 

launch as owners of a plot of land in the Serra Dourada Settlement. 

Since we live in the rural area, we have contact with the working 

world of women in the settlement.

With the opportunity to conduct an academic research, we 

had no doubts about problematizing the issue of women linked 

to land. That is, this would be the theme, in the perspective of 

understanding the complex world of women’s work, in particular, 

in the Serra Dourada Settlement. Thus, we aimed to analyze the 

work process of women in the Serra Dourada Settlement, based 

on their actions in the context of planting vegetables. Thus, reflect 

the role that women occupy in their daily activities, that is, ahead 

of activities of production, harvest and planting. Finally, investigate 

whether the tasks performed by them interfere or not in the family 

economy. Raise the profile of these women who work in agricul-

ture; to analyze the role that women play daily in their work; to 

identify if there is an appreciation of these women as producers of 

family agriculture inside and outside the settlement.

Keywords: Women; Earth; Job.
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1. Introdução

Podemos considerar que a Reforma Agrária no país deu-se 

a partir da assinatura do Tratado de Tordesilhas2 pela divisão do 

território brasileiro entre os portugueses e os espanhóis. Nesse 

sentido, a concentração de terras centrou-se em mãos de uma pe-

quena classe3 social denominada latifundiária. Deixamos claro que 

essa luta pela questão de posse da terra esteve presente em outros 

períodos históricos no país.

No final do século XIX, e até bem antes disso, era latente os 

conflitos por porções de terras. Temos como exemplo, o fato da 

disputa de glebas nordestinas que desencadeou o conflito conhe-

cido por Canudos4. Outros movimentos ocorreram na região sul 

do Brasil, em específico, no Paraná e Santa Catarina, denominada 

Guerra do Contestado5.

2 Tratado de Tordesilhas, assinado na povoação castelhana de  Tordesilhas  em 7 de junho de 
1494, foi um tratado celebrado entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela para dividir as terras 
«descobertas e por descobrir» por ambas as Coroas fora da Europa. https://pt.wikipedia.org/wiki/
Tratado_de_Tordesilhas Acesso 11/09/2017.

3 E. P. Thompson na obra A formação da classe operária inglesa: a árvore da liberdade analisa a 
correlação de forças entre as classes sociais em prol de objetivos comuns. THOMPSON, E. P. A forma-
ção da classe operária inglesa: a árvore da liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

4 Guerra de Canudos, ou Campanha de Canudos, foi o confronto entre o Exército Brasileiro e os 
integrantes de um movimento popular de fundo sócio religioso liderado por Antônio Conselheiro, 
que durou de 1896 a 1897, então na comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia, no nor-
deste do Brasil. A região, historicamente caracterizada por latifúndios improdutivos, secas cíclicas e 
desemprego crônico, passava por uma grave crise econômica e social. https://pt.wikipedia.org/wiki/
Guerra_de_Canudos Acesso 11/09/2017.

5 A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região Sul do Brasil, entre 
outubro de 1912 e agosto de 1916. O conflito envolveu cerca de 20 mil camponeses que enfrentaram 
forças militares dos poderes federal e estadual. Ganhou o nome de Guerra do Contestado, pois os 
conflitos ocorrem numa área de disputa territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina. 
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/guerra_contestado.htm Acesso 11/09/2017.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tordesilhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coroa_de_Castela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Tordesilhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Tordesilhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exército_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antônio_Conselheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1896
https://pt.wikipedia.org/wiki/1897
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canudos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latifúndio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Canudos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Canudos
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/guerra_contestado.htm
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De modo geral podemos dizer que houve uma discussão sobre 

a questão da luta pela terra no governo de Castelo Branco com o 

Estatuto da Terra, mas que não proporcionou mudanças significativas 

no que diz respeito ao que podemos denominar Reforma Agrária.

Com o fim do Regime Ditatorial no país iniciam vários mo-

vimentos sociais em prol da implementação da Reforma Agrária 

pelo viés político visando legitimar a luta e a posse pela terra. 

Ademais esse processo deu-se por meio de diversos conflitos que 

propiciou mortes e perseguições de diferentes lideranças. Partindo 

dessas reflexões tomamos como lócus de nossa pesquisa o Assenta-

mento Serra Dourada visando problematizar o mundo do trabalho 

das mulheres assentadas.

A proposta de estudo “Trabalho, saberes e a terra: as mulheres no 

Assentamento Serra Dourada/GO” instiga-nos a pensar na condição 

da mulher hoje em nossa sociedade, apesar de todos os avanços nas 

últimas décadas, ainda é relegado à sua condição de inferioridade em 

relação ao homem. Salários baixos, postos inferiores, desigualdade no 

tratamento, violência física e psicológica, desrespeito, são alguns dos 

problemas enfrentados pelas mulheres na atual conjuntura.

Entretanto, quando se trata de mulheres assentadas do interior da 

região goiana, novos estudos historiográficos tem demonstrado uma 

realidade que quase sempre destoa das demais (MESQUITA, 2016). São 

mulheres que no viver cotidiano mantêm uma relação de enfren-

tamento e resistência na questão de gênero. O conceito de gênero, 

conforme Scott (1995) surgiu no campo das feministas americanas 

que insistiam no caráter social das distinções baseadas no sexo.
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Sendo assim, nos propomos a conhecer o trabalho das mulheres 

trabalhadoras na terra do Assentamento Serra Dourada, na tentativa 

de refletir sobre suas vivências, suas experiências e expectativas...

2. Justificativa

O estudo mais detalhado sobre o trabalho das mulheres do 

Assentamento Serra Dourada é de suma importância para que bus-

quemos entender outros fatores que estão diretamente envolvidos 

e/ou relacionados. Emerge daí então, a necessidade de analisar os 

processos culturais presentes na comunidade, seus saberes tradicio-

nais, a própria identidade que essas mulheres carregam sobre sua 

trajetória de vida fortemente sedimentada nos processos de luta 

pela terra ou de outra interferem ou ajudam na ressignificação de 

uma consciência de grupo social.

Conforme ressaltamos anteriormente, as experiências e vivên-

cia no assentamento, como também o olhar sempre instigante no 

trabalho das mulheres nos chamou a atenção pelo fato de haver 

um número considerável de assentadas participando diretamente 

e indiretamente da organização social, política do assentamento 

em questão. A atuação dessas mulheres não somente nas reuniões 

e festividades dentro da comunidade, mas na organização de suas 

próprias famílias, desempenhando múltiplos papéis como prove-

doras do lar, na luta por melhorias da comunidade. Consideramos 

fundamental investigar a história de pessoas comuns, mulheres que 

cotidianamente lutam em ressignificar o seu estar no mundo.

Essa pesquisa contribuirá não só em mostrar as diversas relações 

vivenciadas no seio da Comunidade Serra Dourada, suas lutas, seus 
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processos de resistências e conquistas, como também tencionamos 

trazer a baile suas histórias e, dar visibilidade a um grupo de mulhe-

res que há séculos vem sendo relegado a uma condição marginal, 

mais que nem por isso deixam de serem sujeitos do processo histó-

rico. É o que E. P. Thompson defende: “Estou procurando resgatar 

o pobre descalço, o agricultor ultrapassado, o tecelão do ‘obsoleto’ 

tear manual, o artesão ‘utópico’ [...]”. (THOMPSON, 2011, p.14).

3. Referencial Teórico E Bibliográfico

Para a elaboração dessa pesquisa realizamos algumas leituras que 

aproximam do nosso objeto de análise. O artigo Participação das 

Mulheres em Assentamentos: Dominação Patriarcal e Ações Coletivas de 

Iara Milreu Lavratti e de Luciana dos Santos Ferreira (2015) inves-

tiga as relações de gênero no Assentamento Reunidas, na cidade de 

Promissão/SP. As autoras problematizam a participação das mulheres 

do campo nas discussões em espaços coletivos, ou seja, a inclusão 

delas nas decisões e nas organizações do assentamento. O tema desse 

artigo nos ajuda a entender e analisar o lugar que as mulheres do 

campo têm ocupado que até então se restringia apenas aos homens.

Para tanto coadunamos com Ferreira; Lavratti (2015) quando 

referencia a obra de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo (1949) 

que “Não se nasce mulher, torna-se mulher”. Na nossa pesquisa, essa 

analise de Beauvoir (1949), nos ajuda a perscrutar como é feita a 

construção social da mulher, e a forma como “tornar-se mulher” está 

intrinsicamente ligada às condições ou relações culturais, políticas 

e religiosas que estão presentes na estrutura e no pensamento da 

sociedade em que vivem (FERREIRA; LAVRATTI, 2015, p. 23).
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Já a dissertação de mestrado de Alessandra Amâncio Barreto A 

mulher trabalhadora rural do Assentamento de Reforma Agrária João Batis-

ta II, Castanhal /PA nos auxilia na discussão do mundo do trabalho 

das mulheres assentadas. A autora analisou a mulher trabalhadora 

rural fazendo uma reflexão etnográfica do perfil das mulheres (fai-

xa etária, escolaridade, estado civil, dentre outros) relacionando-as 

com os modos de trabalhar no assentamento.

Barreto (2012) procurou investigar de que modo se dá o 

processo de trabalho das mulheres, tendo em vista a discussão da 

dominação do masculino sobre o feminino. A questão que per-

meia essa pesquisa é a de que as mulheres trabalham tanto quanto 

os homens em atividades consideradas como trabalho exclusivo 

do homem. Assim essa pesquisa contribui metodologicamente 

no levantamento do perfil das mulheres do Serra Dourada, como 

também nos ajudar a pensar se o trabalho delas proporciona um 

rendimento considerável para o sustento da família.

Em sua obra intitulada: Quotidiano e poder em São Paulo no século 

XIX, publicado em 1984, a historiadora Maria Odila Leite da Silva 

Dias já se indagava quanto à dificuldade em se constituir uma histó-

ria da mulher no Brasil. Para esta autora, tanto a escassez de fontes, 

quanto a invisibilidade ideológica se configuravam como sérios em-

pecilhos na produção de uma história protagonizada pelas mulheres.

Neste sentido, como proposta à feitura de uma história com 

destaque ao gênero feminino, Dias defende a busca de minúcias, 

de ler nas entrelinhas, de garimpar o metal precioso das fontes 

em meio a abundantes cascalhos (DIAS, 1984, p.12). Só assim, 

emergiria uma história que valorizasse o papel da mulher na 
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sociedade. Como bem destacou todas as conquistas recentes no 

que se refere aos direitos das mulheres se devem às lutas dos mo-

vimentos sociais, principalmente, os movimentos feministas, que 

desde o século XIX, na chamada “primeira onda”, impõe suas 

reivindicações tanto no canto socioeconômico, quanto no campo 

político, como o direito de votar e ser votado.

Sobre a emergência das mulheres a um papel de protagonis-

mo social Dias (1995) pondera que historiografia das últimas décadas 

favorece uma historia social das mulheres, pois, vem se voltando para 

a memória dos grupos marginalizados do poder. Novas abordagens e 

métodos adequados libertam aos poucos os historiadores de preconceitos 

atávicos (DIAS, 1984, pp.7,8), e proporciona debates e reflexões 

para a história do cotidiano.

Cultura (do latim cultura) é um conceito de várias acepções, 

sendo a mais corrente, especialmente no senso comum, a definição 

segundo a qual cultura é todo aquele complexo que inclui o co-

nhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os 

outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como mem-

bro da sociedade (LARAIA, 2006). Nesse sentido, para as mulheres 

trabalhadoras, a formação da cultura está ligada aos saberes histo-

ricamente construído. Saberes tanto no campo da natureza quanto 

no campo da convivência humana. Caminharemos nesse sentido, 

ou seja, em perceber como se dá a cultura do trabalho entre as 

mulheres no Assentamento Serra Dourada na intenção de analisar 

seu cotidiano com a terra.

O trabalho, nessa perspectiva, pode ser considerado como ele-

mento materializador da produção de saberes e, por conseguinte, 
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da cultura. Ao longo dos últimos dois ou três séculos aceitava-se de 

um modo geral que a cultura designava o conjunto de tudo aquilo 

que a humanidade havia produzido de melhor – fossem em termos 

materiais, artísticos, filosóficos, científicos, literários (VEIGA-NE-

TO, 2003). Segundo o autor foi só nos anos 20 do século passado 

que começou a se questionar o conceito moderno de cultura.

O objetivo Geral é o de analisar o processo de trabalho das mu-

lheres no Assentamento Serra Dourada, a partir de suas atuações no 

contexto da plantação de hortaliças. Desse modo, refletir o papel que 

as mulheres ocupam em suas atividades cotidianas, qual seja, à frente 

de atividades de produção, colheita e plantio. Por fim, investigar se 

as tarefas realizadas por elas interferem ou não na economia familiar.

4. Metodologia

Buscaremos por meio da análise das Atas de Reuniões dos 

assentados analisar sobre o Projeto de Assentamento do Serra 

Dourada. A utilização das Atas das Reuniões do assentamento será 

fundamental para o procedimento de investigação histórica, e nos 

permitirá construir interpretações sobre o processo de construção 

e transformação das vivências pela qual passou a associação nos 

anos dessa pesquisa6; bem como esses sujeitos imprimiram ritmo e 

alterações nos modos de viver.

Na leitura e análise das fontes documentais, o olhar do pes-

quisador deve centrar-se nas entrelinhas, visto que a sua própria 

6 Nessa pesquisa utilizaremos como fonte documental as atas de reuniões do Projeto de Assen-
tamento Serra Dourada dos anos 2000 a 2007. A escolha dos anos se deu ao fato do ano 2000 ser o 
ano de fundação. O ano de 2007 se refere à escolha dos temas vivenciados pelos assentados.
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postura não se dirige aos dados de forma ingênua esperando que 

elas falem por si; tampouco com uma explicação já pronta na qual, 

necessariamente, os dados se encaixarão. Como efeito, têm-se hi-

póteses explicativas, como também descobertas imprevisíveis.

Pesquisar um assentamento é uma das formas de se estudar a 

história das lutas no/do campo no Brasil, pois ela está impregnada 

de valores, ideais e experiências. Assim, se bem realizadas, as inves-

tigações se apresentam uma vantagem: a de superar a dicotomia 

entre o particular e o universal, o específico e o geral, o concreto 

e o conceito. Dessa forma: como os assentados percebem e se ins-

crevem, enquanto sujeitos sociais do campo? Que imagens eles 

possuem da convivência em grupos no assentamento? Que leituras 

fazem de seus viveres?

A partir das indagações acima e da trajetória dos sujeitos sociais 

envolvidos com o campo estabeleceremos uma reflexão que per-

meia a trama social a partir dos registros. Por meio desses buscamos 

perceber as resistências, as disputas, o morar no campo, como tam-

bém a participação das mulheres nesse processo.

Na perspectiva de Montenegro (2010), há diversos caminhos 

que possibilitam revisitar o passado. Muitas perguntas com as quais 

podemos interrogá-lo. Caminhos e perguntas estão imbricados ao 

presente, à história vivida, às formas como as relações sociais, polí-

ticas, culturais e econômicas se constroem e se transformam. Neste 

sentido, pretendemos analisar as vivências cotidianas de mulheres 

trabalhadoras assentadas; este estudo utilizará como instrumento 

metodológico a História de Oral que nos permitirá fazer uma re-

flexão da realidade de nossas investigadas.



770

A história oral, como metodologia de investigação abre novas 

perspectivas para o entendimento do passado recente, pois, am-

plifica vozes que não se fariam ouvir. Além de nos possibilitar o 

conhecimento de diferentes “versões” sobre determinada questão, 

as narrativas podem apontar continuidade, descontinuidade ou 

mesmo contradições no discurso do narrador.

Sobre a importância da história Oral como método de pes-

quisa Paul Thompson (1992) explicita que uma das mais profundas 

lições da história oral são a singularidade, tanto quanto a represen-

tatividade, de cada história de vida. Há algumas delas que são tão 

excepcionais que têm que ser gravadas, qualquer que seja o plano 

(THOMPSON, 1992).

O trabalho de realizar entrevistas de histórias de vida do mun-

do do trabalho de mulheres assentadas nos possibilitará reconstruir 

práticas, impasses, conflitos vividos através desse tortuoso processo 

de relembrança. Neste sentido, as análises estarão centradas nas his-

tórias de vida de mulheres que de alguma forma trabalham com a 

terra ou já trabalharam dentro da comunidade.

A história oral, segundo Alberti (2004), centra-se na memó-

ria humana e sua capacidade de rememorar o passado enquanto 

testemunha do vivido. Podemos entender a memória como a 

presença do passado, como uma construção psíquica e intelectual 

de fragmentos representativos desse mesmo passado, nunca em sua 

totalidade, mas parciais em decorrência dos estímulos para a sua 

seleção. Não é somente a lembrança de certo indivíduo, mas de 

um indivíduo inserido em um contexto familiar ou social, por 

exemplo, de tal forma que suas lembranças são permeadas por in-

ferências coletivas, moralizantes ou não (ALBERTI, 2004).
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Para Maurice Halbwachs (2006), toda memória é coletiva, e 

como tal, ela constitui um elemento essencial da identidade, da 

percepção de si e dos outros (HALBWACHS, 2004). Como proce-

dimento metodológico, a História Oral, busca registrar e, portanto, 

perpetuar, impressões, vivencias, lembranças daqueles indivíduos 

que se dispõem a compartilhar sua memória com a coletividade 

e dessa forma permitir um conhecimento do vivido muito mais 

rico, dinâmico e colorido de situações que, de outra forma, não 

conheceríamos. Neste sentido, nosso trabalho requer uma intensa 

pesquisa de campo no Assentamento Serra Dourada, local escolhi-

do para a realização da pesquisa. No lócus de pesquisa nos apresenta 

mulheres que possuem um antepassado marcado por processos de 

luta, pela dureza da vida.

5. Algumas Considerações

A intencionalidade de nossa análise é a de analisar o trabalho 

das mulheres assentadas que fazem parte do Assentamento Serra 

Dourada. Assim, refletiremos se a produção de hortaliças via mãos 

dessas mulheres, são essenciais e fundamentais para a garantia do 

cultivo. Para tanto, busca-se por meio das narrativas entender se é 

visível entre as mulheres trabalhadoras do Serra Dourada o reco-

nhecimento por parte dos familiares, da sociedade local enquanto 

agentes consumidores.

Olhar para estas mulheres como sujeitos de nossa pesquisa nos 

faz entender e refletir acerca do mundo do trabalho que é pouco 

visto pela sociedade, que só o vê, conhece e reconhece se vir até ele. 

Esse é um lugar de moradia, de trabalho, de luta dessas mulheres. 
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Um lugar que constroem suas histórias e memórias que são narradas 

por mulheres que buscam a conquista pelo seu espaço, que buscam 

o reconhecimento de sua labuta diária em um mundo ainda cheio 

de desrespeito e intolerância para nós mulheres...
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cidade de Goiás. O Planejamento Urbano Climaticamente Res-

ponsável (PUCR) é caracterizado por direcionar a concepção, 

intervenção e gestão urbanas a estratégias de controle ambiental, 

redução da demanda energética em edificações e ao desenvolvi-

mento de dimensões qualitativas do ambiente construído com 

vistas a proporcionar o conforto de seus usuários. O conceito de 

PUCR vem sendo desenvolvido desde a década de 1990, contudo 

a revisão de literatura evidencia a pouca evolução na operacio-

nalidade dessa vertente de planejamento, postando-se como uma 

lacuna a ausência de métodos de implementação de seus ideais. 

Desse modo, o objetivo deste artigo é apresentar a construção de 

uma agenda para o PUCR que permita a aplicação de seus pre-

ceitos em uma sistemática de planejamento e avaliar seus desafios 

principais de implementação levando em consideração o contexto 

da cidade de Goiás. Entendendo a agenda do PUCR como um 

produto de um processo investigativo, baseia-se no método de 

modelo unificado, utilizado em abordagens de projeto de produto, 

como base para seu desenvolvimento. A estrutura do modelo traz 

diretrizes para nove etapas de formulação de um produto. Neste ar-

tigo, detém-se às quatro primeiras etapas que se caracterizam como 

críticas ao processo de planejamento urbano: viabilidade, esboço 

do processo, etapa informacional e etapa conceitual. Apresenta-se 

um total de sessenta e duas ações envolvidas nesses primeiros passos 

de implementação da agenda do PUCR, que são caracterizadas 

como estruturais e auxiliares. As ações estruturais são aquelas que 

se mostram imprescindíveis ao desenvolvimento dessa modalidade 

de planejamento, já as auxiliares são as que podem contribuir para a 
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melhoria de sua aplicação, contudo não são determinantes para esse 

conceito de planejamento. Diante dessa categorização e, levando 

em consideração as ações já empreendidas na aplicação da agenda 

na cidade de Goiás, discute-se os principais desafios apresentados 

pelas cidades de pequeno porte na viabilização do PUCR, em 

especial de suas ações estruturais, bem como, traçam-se caminhos 

para a superação das fragilidades, evidenciando-se a importância da 

articulação das instituições públicas nesse processo.

Palavras-Chave: Climatologia urbana; Modelo unificado; 

Planejamento urbano e regional.

A method for climate reponsive urban 
planning and the challenges to overcome 
in small size cities

Abstract

This work is a product of scientific initiation research pro-

ject called “Climate Responsive Urban Planning: challenges and 

perspectives to the City of Goiás, Brazil”, which aims to verify 

the viability of the application of such urban planning modality 

in the City of Goiás, Brazil. Climate Responsive Urban Planning 

(CRUP) is characterized for leading the conception, intervention 

and urban management towards environment control strategies, 

energetic demand reduction in buildings and qualitative dimen-

sions development of built environment in order to provide com-

fort to users. The CRUP concept has been developing since the 

1990’s, however, literature review evidences the little progress in 
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the operability of this strand of urban planning, being a gap the 

absence of methods of implementation of its ideals. Thus, the ob-

jective of this article is presenting the construction of an agenda 

for CRUP which will allow the application of its precepts in a 

planning method and assess its main implementation challenges 

considering the context of the City of Goiás, Brazil. As long as 

CRUP agenda is a product of an investigative process, it is based 

in the unified model method, used in product design approaches, 

as a base for its development. The structure of this model brings 

guidelines for nine phases of the formulation of a product. This 

article holds the four first ones, which are characterized as critical 

to the urban planning process: viability, process outline, informa-

tional phase, and conceptual phase. There will be presented a total 

of sixty-two actions involved in these first steps of CRUP agenda 

implementation, which are characterized as structural and auxi-

liaries. Structural actions are those that are indispensable for this 

planning modality; in otherwise, auxiliary actions are those that 

can contribute for the improvement of its application; however, 

they are not fundamental for this concept of urban planning. Faced 

with this categorization and considering actions already taken in 

the application of CRUP agenda in the City of Goiás, Brazil, we 

discuss the mainly challenges presented by small size cities in the 

feasibility of CRUP, specially of structural actions, as well, we trace 

ways for the overlapping of fragilities, evidencing the importance 

of articulation of public institution within this process.

Key-words: Urban climatology, unified model; urban and 

regional planning.
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Introdução

Iniciado em abril de 2017 no âmbito da Universidade Fede-

ral de Goiás - Regional Goiás, o projeto de iniciação científica 

“Planejamento Urbano Climaticamente Responsável: desafios 

e perspectivas para a cidade de Goiás”, sediado no Laboratório 

do Ambiente – LabAm, teve duração de dois anos e contou com 

a participação de uma bolsista voluntária de iniciação científica, 

na modalidade PIVIC/CNPq. O referido projeto de pesquisa foi 

motivado, originalmente, pelas adversas condições bioclimáticas 

apresentadas pela cidade de Goiás-GO – temperatura média anual 

de 24,9ºC, clima Aw (Köppen-Geiger) – e por uma inquietação 

gerada pela não-tematização da problemática do conforto ambien-

tal na agenda de planejamento urbano local que segue, por sua 

vez, as diretivas e pressupostos estabelecidos no Estatuto da Cidade 

(BRASIL, 2001), no qual a referida matéria é um ponto omisso.

A cidade de Goiás, primeira capital do estado homônimo, se 

estabeleceu a partir do século XVIII, durante o ciclo do ouro no 

Centro-Oeste. A manutenção das características originais de seu 

tecido urbano lhe conferiram o título de Patrimônio Cultural 

Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura em 2001 (UNESCO, 2001). Ainda que se re-

conheça o mérito das características figurativas do centro histórico 

de Goiás, ou seja, suas qualidades estéticas e visuais, é necessário 

ressaltar que dentre os aspectos que caracterizam a boa forma urba-

na está a dimensão qualitativa, que segundo Lamas (1993) pode ser 

compreendida como os elementos que tangenciam o tratamento 

do espaço e o conforto do usuário.
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Dois estudos pregressos à proposta do projeto de pesquisa 

elucidaram com clareza a problemática apresentada pela cidade de 

Goiás. Ambos foram desenvolvidos pela equipe de pesquisadores 

do LabAm com enfoques diferentes, no entanto, apontando para 

um mesmo cenário: indícios da formação de uma ilha de calor na 

cidade de Goiás (GONÇALVES & CARDOSO, 2017) e precá-

rias condições de caminhabilidade atribuídas, inclusive à falta de 

agentes amenizadores da insolação no tecido urbano (CARDOSO 

et al., 2017a). Sob essas circunstâncias, que somadas às condições 

adversas de relevo, intuiu-se que apesar de Goiás conformar uma 

cidade de pequeno porte, a forma como suas edificações e seu 

espaço urbano são pensados torna a cidade pouco convidativa a 

deslocamentos pedonais, enquanto suas arquiteturas, possivelmente, 

não apresentam índices satisfatórios de conforto térmico.

Entendendo que o conforto ambiental e o bom desempenho 

da infraestrutura urbana e das edificações são imprescindíveis para a 

melhoria da qualidade de vida nas cidades e que em Goiás as condi-

ções adversas elevariam em importância essa questão, buscou-se uma 

atualização em conceitos e procedimentos de planejamento urbano 

orientados ao trabalho com as condicionantes climáticas. O processo 

investigativo elucidou um conceito ainda em formação, intitulado 

Planejamento Urbano Climaticamente Responsável (PUCR), ex-

plorado majoritariamente em descritivos (ASSIS, 2008, p. 21).

O PUCR é caracterizado por conformar uma linha de pla-

nejamento urbano que se ocupa com a melhoria das condições 

de conforto do espaço urbano para os seus cidadãos, bem como 

do desempenho da infraestrutura urbana e das edificações nesse 

mesmo sentido (WMO, 1996, p. 15). Trabalhos nessa área vem sen-
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do desenvolvidos desde a década de 1990, contudo, a revisão de 

literatura que embasou o desenvolvimento da pesquisa evidenciou 

como uma lacuna do conhecimento a pouca evolução na opera-

cionalidade do PUCR e a ausência de métodos específicos que 

pudessem auxiliar na implementação de seus ideais.

Diante do exposto, o objetivo deste artigo é apresentar um dos 

principais produtos que resultaram do processo de pesquisa: a cons-

trução de uma agenda para o PUCR que permita a aplicação de 

seus preceitos em uma sistemática de planejamento. Um segundo 

objetivo é, tomando por base a aplicação desse modelo na cidade 

de Goiás, avaliar quais os principais desafios de sua implementação 

em um cenário de cidade de pequeno porte.

Material E Métodos

Diante da ausência de material bibliográfico que pudesse ser 

direcionador da execução de uma ação de PUCR, a primeira ideia 

discutida no âmbito do núcleo de pesquisa foi a de centrar esforços 

investigativos na constituição de uma agenda orientadora para a 

aplicação dos preceitos de Planejamento Urbano Climaticamente 

Responsável. Entendeu-se, desse modo, que tal agenda formularia 

um produto que, como tal, também deveria ser planejado segundo 

procedimentos específicos.

A solução encontrada foi buscar no campo de Engenharia de 

Produto, próprio da área de Engenharia de Produção, uma base 

metodológica que contemplasse as especificidades de um produto 

não-comercializável. Buscou-se, desse modo, um método que se 

apresentasse de modo mais generalista e que pudesse, portanto, 

pressupor uma maior customização de seus procedimentos, pos-
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sibilitando o diálogo com a imaterialidade e com a complexidade 

das ações de planejamento urbano.

Esse critério levou à escolha do método de modelo unificado, 

proposto por Rozenfeld et al (2006), que abarca direcionamentos para 

três grandes fases do projeto de produto: a) pré-desenvolvimento; b) 

desenvolvimento e c) pós-desenvolvimento. Outro motivo, pelo qual 

se optou pelo método do modelo unificado é que a estrutura de 

projeto proposta trazia embutida em si um intento de melhoria con-

tínua, dentro dos moldes do PDCA: planejar (plan), fazer (do), checar 

(check) e agir (act) de maneira corretiva (ABNT, 2005). Essa estrutura 

torna-se mais clara quando se compreende os procedimentos para 

cada uma das fases de desenvolvimento do método de Rozenfeld et 

al (2006), conforme disposto no Quadro 1.

Quadro 1 - Sintetização das ações de cada fase de aplicação do modelo unificado

Fase Conteúdos a serem abordados

Pré-desenvolvimento

Estudar a viabilidade do projeto segundo as informações dispostas do 
contexto, meios e recursos disponíveis.

Esboçar o processo de modo a definir as atividades que deverão ser 
desenvolvidas e sua sequencialidade.

Desenvolvimento

Avaliar o contexto e definir os requisitos e as metas.

Conceituar a proposta e definir seus subsistemas e intervenientes.

Detalhar a proposta segundo suas metas.

Produzir o projeto através da captação de recursos e proporcionar sua 
veiculação.

Implementar o projeto.

Pós-desenvolvimento
Avaliar o desempenho do projeto.

Revisar o projeto em seus pontos falhos e desatualizados.

Fonte: autores adaptado de Rozenfeld et al. (2006).
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É possível depreender através da síntese das ações do método 

do modelo unificado abordada no Quadro 1 que, para além das 

três fases de desenvolvimento, existe um corpo de nove etapas es-

pecíficas que se dividem entre o plano tripartido. Nas discussões 

empreendidas no núcleo de pesquisa, chegou-se à conclusão que as 

quatro primeira etapas, que tangenciam os seguintes temas: viabi-

lidade, esboço do processo, etapa informacional e etapa conceitual 

(ROZENFELD et al., 2006), se caracterizam como críticas no 

processo de planejamento urbano, formando, portanto, o campo de 

ação prioritária no desenvolvimento da agenda.

Essas são as etapas mais complexas no processo de planejamen-

to e, ao menos em teoria, as que deveriam deter o maior horizonte 

temporal no cronograma de ação, uma vez que envolvem um pro-

fundo diagnóstico e instrumentalização do corpo técnico e dos de-

mais intervenientes no processo. Também avaliou-se que, uma vez 

sistematizados os passos e demandas para essas quatro etapas, esses 

seriam passíveis de replicação em outros contextos urbanos, uma 

vez que a tomada de decisão de planejamento e o detalhamento 

das propostas face as especificidades dos locais nos quais se aplicam, 

somente têm início a partir da quinta etapa.

De posse do modelo unificado, foi possível, através de uma 

ampla revisão bibliográfica sistematizar, para cada uma das eta-

pas especificadas por Rozenfeld et al. (2006), uma lista de ações 

passíveis de generalização e que dialogavam intrinsecamente com 

predicados do PUCR. Não é objetivo deste artigo se prolongar 

sobre cada uma das inferências postuladas a partir da bibliografia 
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consultada, visto que esta foi matéria amplamente abordada em 

trabalho anterior (CARDOSO et al., 2017b).

O que é importante depreender desse processo é que o conhe-

cimento específico adquirido a partir das diretrizes generalistas do 

PUCR, mediante a revisão de literatura referencial, foi detalhada-

mente avaliado segundo a sua capacidade de integração em cada 

uma das quatro primeiras etapas previstas no método de modelo 

unificado. Para cada qual, a pergunta diretiva elaborada pela equipe 

de trabalho era: quais aspectos de planejamento podem ser con-

templados no objetivo dessa etapa?

As respostas apresentadas no tópico a seguir são a súmula de 

62 procedimentos instituídos nas quatro etapas iniciais do processo, 

que conformam a agenda para passos introdutórios ao PUCR, 

passível de replicação em outros contextos urbanos.

No entanto, visto que o processo é guiado pela metodologia 

do PDCA e pelo intento de melhoria contínua, a introdução à 

operacionalização desses procedimentos na cidade de Goiás per-

mite tecer uma avaliação do produto elaborado e problematizar 

alguns aspectos de fragilidade que o caracterizam. Esse também é 

um ponto de discussão do tópico a seguir.

Resultados E Discussão

Diante do exposto e da coadunação dos resultados da revisão 

bibliográfica às orientações do método de modelo unificado, for-

mulou-se o quadro a seguir, constituído do detalhamento de cada 

uma das quatro primeiras etapas do projeto da agenda, seguindo as 

especificidades do PUCR.
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Quadro 2 - Síntese das ações para as etapas iniciais da agenda para o PUCR

Fase 1: Pré-Desenvolvimento

Viabilidade

a) Definição da hierarquia de valores do processo

b) Composição da equipe de trabalho

c) Especialização da equipe de trabalho e impactos orçamentários

d) Certificação das características orçamentárias do município

e) Entendimento da estrutura organizacional e dos procedimentos de 
trabalho no município

f) Lançamento das potencialidades e limitações de trabalho

g) Verificação da necessidade de capacitação das equipes

h) Definição de materiais e recursos

Esboço do 
processo

a) Revisão de literatura e estudos de caso

b) Determinação de meios e procedimentos de coleta de dados

c) Levantamento dos intervenientes do processo

d) Definição de estratégias de participação

Fase 2: Desenvolvimento

Etapa 
Informacional

a) Levantamento de dados na escala regional, municipal e local

b) Sobreposição e interpolação de dados em sistemas georreferenciados

c) Análises dos dados e identificação de fenômenos climáticos nas escalas 
especificadas

d) Verificação de condicionantes atenuadoras ou complicadoras do ponto 
de vista climático

e) Definição de requisitos para agenda em suas três escalas

f) Definição de metas para a agenda em suas três escalas

Etapa Conceitual

a) Definição dos campos de ação em correspondência com as metas

b) Determinar os conceitos orientadores do trabalho em cada campo 
de ação

c) Conceber as estratégias de ação para viabilizar o conceito

d) Traçar as etapas de detalhamento, produção e execução

Fonte: autores.
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No Quadro 2 estão sintetizadas as principais ações que es-

truturam o processo de aplicação da agenda para o Planejamento 

Urbano Climaticamente Responsável em sua fase passível de repli-

cação em diferentes contextos urbanos. Esses passos foram seguidos 

na operacionalização da agenda na cidade de Goiás e na sequência 

são apresentados algumas das medidas constituídas no processo in-

vestigativo para avançar nesses procedimentos, bem como desafios 

e reflexões levantadas diante da execução do método.

Um dos fatores centrais que determinam o método unificado 

de Rozenfeld et al. (2006) é a importância atribuída aos valores 

que guiam o processo e aos conceitos aplicados em cada uma de 

suas fases. Conforme visto na introdução deste trabalho, a definição 

de PUCR enfatiza especificamente o conforto urbano e o bom 

desempenho do ambiente construído (WMO, 1996). Nas discus-

sões empreendidas pela equipe de trabalho, concluiu-se que essas 

duas dimensões são elementos basais da proposta do PUCR, no 

entanto, não esgotam a questão social e urbana que se prepondera 

no cotidiano da cidade de Goiás.

A partir desse apontamento, uma primeira decisão tomada foi 

expandir o espectro de conceitos e valores de modo a incorporar 

à abordagem do PUCR, essencialmente técnica, uma dimensão 

mais multidisciplinar e que, tal qual incentivado nas bem sucedidas 

experiências de planejamento, pudesse se fortalecer mediante a 

integração com outras políticas setoriais. Sem perder de vista o 

compromisso ambiental que, por certo, está na raiz dos processos 

de planejamento urbano climaticamente responsável, tomou-se 

como referência a compreensão dos objetivos da Organização das 
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Nações Unidas (ONU) – cuja interface com Goiás se dá inclusive 

pelas vias do reconhecimento de patrimônio mundial –, para as 

cidades, no horizonte das próximas décadas, através de sua Nova 

Agenda Urbana, fruto da Conferência Habitat III.

O contato com esse material permitiu avaliar os pontos 

em que a agenda para o PUCR proposta trazia contemplado o 

compromisso de desenvolvimento sustentável urbano com vistas 

à inclusão social e à erradicação da pobreza, como postulado no 

documento (ONU, 2016) e os pontos em que a estrutura proposta 

se mostrava omissa, em especial, ao se tangenciar as questões mais 

aprofundadas de alcance da equidade social, igualdade de gêne-

ro, segurança fundiária e alimentar, entre outros. A Nova Agenda 

Urbana se organiza, sobretudo, a partir de alguns conceitos-chave: 

planejamento urbano participativo, gestão democrática, moradia 

adequada e investimentos em políticas públicas (ONU, 2016).

Do ponto de vista das práticas participativas e da governança, 

desvela-se no método de Rozenfeld et al. (2006) uma importante 

oportunidade de se pensar a gestão democrática e o controle so-

cial. A definição dos intervenientes no processo de planejamento 

é tematizada desde a etapa de esboço do processo. Em uma leitura 

mais aprofundada do modelo unificado, extrapolando a síntese 

esboçada nos Quadros 1 e 2, percebe-se que a boa concepção de 

um produto está aliada a se planejar, desde as primeiras etapas, o 

entendimento de todos os envolvidos, o meios de abordagem des-

ses diferentes interessados e o agendamento de encontros com os 

intervenientes à cada etapa concluída, de modo que eles possam 

avaliar e auxiliar na tomada de decisão a cada uma das nove etapas 
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compreendidas nas três fases do processo. A incorporação desse 

predicado em uma agenda para o PUCR representaria um avanço 

substancial à incipiência do processo participativo que, em geral, se 

desenrola na tramitação de Planos Diretores, onde a população atua 

nos colóquios de diagnóstico e depois só volta a integrar o processo 

na Assembleia na qual é submetida à apreciação o projeto final.

Se o ponto da gestão democrática foi identificado como con-

templado na agenda para o PUCR, restava indagar se questões 

como a adequação da moradia e o investimento em políticas pú-

blicas tinham representatividade no escopo original proposto. A 

melhor forma de averiguar esse dado era retornar a dois pontos 

substanciais da etapa de esboço do processo e etapa informacional. 

Esses pontos tangenciam ao planejamento e definição do protoco-

lo de coleta de dados estruturado com base na literatura específica 

do planejamento urbano climaticamente responsável.

A estruturação do protocolo de coleta de dados especificada 

no Quadro 3, traz o detalhamento dos itens que deveriam ser 

levantados e, posteriormente, interpolados em bases georrefe-

renciadas. Esse ferramental foi estruturado a partir do entendi-

mento, advindo da literatura, de que os fenômenos climáticos e 

seus efeitos sobre o território devem ser compreendidos em uma 

visão sistêmica e que, portanto, deve abranger uma escala para 

além do âmbito municipal, considerando-se a região. Mais além, 

o próprio tecido urbano diante de suas condicionantes micro-

climáticas, deveria pressupor análises locais particularizadas que 

pudessem possibilitar a identificação de diferentes condicionantes 

e, naturalmente, objetivos e ações diferenciados.
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Quadro 3 – Protocolo de coleta de dados para ação de PUCR

Escala 
Regional

Delimitação física e política da região de abrangência; caracterização da zona 
bioclimática na qual se insere a região; histórico de fenômenos e severidades 
climáticas; biomas; vegetação; fauna e flora; hidrologia, bacias hidrográficas e 
de abastecimento; morfologia do solo; topografia; geologia; insolação; ventos; 
pluviometria; descargas elétricas; especialização de assentamentos urbanos e 
rurais; matrizes energéticas das cidades da região; caracterização das migrações 
pendulares entre assentamentos; características populacionais dos assentamentos.

Escala 
Municipal

Delimitação física e política da cidade; histórico de fenômenos climáticos; 
levantamento de dados climáticos; vegetações; hidrologia; morfologia do solo; 
geologia; topografia; áreas de risco ambiental; insolação; dados pluviométricos 
e de umidade; orientação e direção dos ventos ao longo do ano e em 
diferentes turnos do dia; descargas elétricas; zoneamento da legislação vigente; 
especialização de zonas; geometria urbana; ocupação do solo; usos do solo; 
assentamentos irregulares ou precários; infraestrutura urbana; captação de 
esgoto e águas pluviais; redes de abastecimento; hierarquia viária e modais 
de transporte; dados de origem-destino; dados socioeconômicos dos bairros; 
requisitos de desempenho em códigos de edificações; incentivos a diretrizes de 
sustentabilidade em projetos por lei; matriz energética da cidade.

Escala 
Local

Delimitação física e política das zonas; fenômenos climáticos; vegetação, recursos 
hídricos; geologia e morfologia dos solos; topografia; áreas de risco ambiental 
e social; geometria urbana; ocupação do solo; usos do solo; tipologias edilícias; 
sistemas construtivos e tratamento das superfícies edificadas; insolação e 
sombreamento; variações térmicas; ventilação; umidade; poluição; levantamento 
de mobilidade, apropriação, habitabilidade e conforto junto aos moradores.

Fonte: autores.
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Com relação ao pressuposto colocado pela Nova Agenda Ur-

bana (ONU, 2016) de se construir políticas de planejamento orien-

tadas à adequação das moradias, é possível validar esse ponto com 

ações de diagnóstico e avaliação que são previstas no protocolo de 

coleta de dados, como por exemplo: identificação, mapeamento e 

caracterização de assentamentos irregulares ou precários no âmbito 

municipal e inventário das tipologias edilícias, sistemas construtivos, 

tratamento das superfícies edificadas e avaliação da habitabilidade e 

do conforto junto aos moradores, aspectos dispostos no protocolo 

relativo à escala local.

Por outro lado, quando se aborda a intersetorialidade das políti-

cas públicas, aos moldes do que é previsto pela Nova Agenda Urbana 

(ONU, 2016), percebe-se que este é um ponto incipientemente 

abordado na perspectiva do PUCR e que precisa ser aprimorado. O 

protocolo de coleta de dados orienta avaliação das migrações pen-

dulares e das características populacionais dos assentamentos, no en-

tanto não avança no mapeamento de equipamentos regionais ou da 

infraestrutura relacionada às políticas setoriais de mobilidade, saúde, 

educação, cultura, entre outros. Esses temas poderiam ser incorpora-

dos ao protocolo de coleta de dados de modo a proporcionar uma 

melhor articulação entre o PUCR e as demais políticas públicas.

Foram avaliados, desse modo, alguns conceitos que se 

colocam como basais na Nova Agenda Urbana, partindo do 

pressuposto que, sendo o PUCR uma abordagem de planejamento 

fundamentalmente atrelada a um senso de responsabilidade 

ambiental, questões relacionadas a esse tema na perspectiva da 

sustentabilidade, naturalmente são contemplados no extenso 
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protocolo de coleta de dados. Restava avaliar, por base na 

experiência de Goiás - GO, como a complexidade da natureza 

técnica do PUCR, fazia dessa modalidade de planejamento viável 

ou não no contexto dessa cidade de pequeno porte.

O primeiro ponto que diferencia o PUCR de uma modalidade 

de planejamento convencional é a natureza da composição da equipe 

de trabalho. Em abordagens convencionais, as equipes, em geral, são 

compostas por arquitetos, urbanistas, engenheiros, geógrafos, assisten-

tes sociais, economistas, historiadores, entre outros. No entanto, a na-

tureza técnica e complexa do PUCR em sua interface com a análise 

de fenômenos climáticos e a demanda recorrente por interpolação 

de dados e simulações que permitam compreender processos físicos 

e biológicos, traz como uma demanda para a composição da equipe 

de trabalho a presença de biólogos, físicos ambientais, geólogos, para 

mencionar algumas especialidades. O grau de especialização dos 

profissionais requerido também traz um impacto para o orçamento 

destinado à uma agenda de PUCR, em função dos honorários dos 

profissionais. Esse é um fator ameaçador à viabilidade de um plano 

dessa natureza em uma cidade de pequeno porte.

Tomando Goiás, por exemplo, a estrutura organizacional da 

prefeitura não conta, na atualidade, sequer com o exercício de um 

profissional da Arquitetura e Urbanismo, cenário que pode ser recor-

rente às demais cidades da região, que também se caracterizam como 

de pequeno porte. Quando se avalia o organograma da prefeitura 

e a equipe técnica que a compõe percebe-se que não há profissio-

nais em quantitativo suficiente para empreender uma ação robusta 

de planejamento urbano. Isso traz para o poder público municipal 
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a dependência de contratos de terceirização para a concretização 

dessa atividade ou a possibilidade de parcerias com as instituições de 

ensino superior. Goiás apresenta como ponto forte, que garantiria 

a viabilidade dessa ação, a presença em seu território de duas Uni-

versidades e um Instituto Federal com graduações e cursos técnicos 

diversificados e que poderiam atuar em uma ação cooperativa em 

prol de uma agenda PUCR em uma perspectiva multisetorial.

Cabe mencionar o papel primordial das instituições de ensi-

no superior públicas no desenvolvimento de projetos de extensão 

e de pesquisas-ação no âmbito de sua realidade regional. As ações 

de planejamento têm se tornado cada vez mais multidisciplinares 

e complexas, de modo que a operacionalidade dessas atividades, na 

atualidade, não pode mais ser vista de modo dissociado do rigor e 

precisão do processo de diagnóstico e do uso intensivo de ferramentas 

informacionais, softwares avançados de georreferenciamento, geopro-

cessamento e simulação, além de práticas inovadoras de urbanismo 

colaborativo e processos participativos calcados na interatividade.

As Instituições de Ensino Superior Públicas, como locus de 

produção e atualização do conhecimento, bem como de inovação 

tecnológica, são portanto, parceiras essenciais à gestão urbana, em 

especial nas cidades de pequeno porte, cujas condições de produ-

ção da riqueza e constrições orçamentárias acabam por inviabilizar 

a execução de planos dotados de maior substancialidade.

Não gratuitamente, Rozenfeld et al. (2006) preveem para cada 

uma de suas etapas em seu método do modelo unificado, a avalia-

ção do plano, a verificação da pertinência das metas e a validação 

da viabilidade econômica. Esta última é o grande fator limitador 



792

da atividade de planejamento nas cidades de pequeno porte, ainda 

mais quando se coloca em tela as ações de execução e implemen-

tação que tangenciam intervenções urbanas.

Por isso, tomando por base o marco legal do Estatuto da Me-

trópole, que dispõe não só sobre as regiões metropolitanas, mas tam-

bém sobre a associação dos municípios em prol de garantir funções 

públicas de interesse comum, a articulação dos entes municipais da 

Microrregião do Rio Vermelho, em associação com a expertise dos 

polos universitários da cidade de Goiás (GO) e Jussara (GO) seria 

um passo importante na implementação de uma política de plane-

jamento urbano que pudesse se orientar pela agenda para o PUCR.

Conclusão

O presente artigo apresentou, de modo sintético, alguns dos 

resultados do projeto de iniciação científica: “Planejamento Ur-

bano Climaticamente Responsável: desafios e perspectivas para a 

cidade de Goiás”, encerrado em abril de 2019.

O objetivo principal foi apresentar uma proposta de agenda 

para o PUCR, de modo a avançar sobre uma lacuna identificada 

no processo de levantamento do estado da arte sobre o tema, re-

lacionada à ausência de procedimentos de operacionalização dessa 

modalidade de plano. Esse objetivo foi trabalhado através da apli-

cação do método de modelo unificado, próprio do campo da En-

genharia de Produto, como orientador das etapas de planejamento.

Depreende-se a partir dos resultados apresentados que o mo-

delo unificado se mostrou um método eficiente para permitir a re-
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flexão do encadeamento de ações de PUCR em uma circunstância 

em que se dispunha de poucos exemplos práticos de sua aplicação.

Em um segundo momento, buscou-se avaliar os resultados de 

concretização da agenda, em suas quatro primeiras etapas de desen-

volvimento, que são as mais adequadas a processos de replicação. Por 

base na aplicação do modelo na cidade de Goiás, foram observados 

desafios conjunturais e estruturais à aplicação dessa modalidade de 

planejamento em uma realidade de restrição de pessoal e constrição 

de recursos de uma cidade de pequeno porte. No entanto, ainda 

que dificuldades sejam identificadas, evidenciou-se a importância 

da articulação das Instituições de Ensino Superior Públicas às mu-

nicipalidades, em parcerias que podem ser desenvolvidas através de 

pesquisa-ação e projetos de extensão, como um passo fundamental 

para uma gestão urbana mais atualizada e responsiva em relação à 

complexidade de informações, circunstâncias e demandas que se 

colocam ao desenvolvimento urbano na atualidade.
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O maior trem do mundo
Leva minha terra
Para a Alemanha
Leva minha terra
Para o Canadá
Leva minha terra
Para o Japão
O maior trem do mundo
Puxado por cinco locomotivas a óleo diesel
Engatadas geminadas desembestadas
Leva meu tempo, minha infância, minha vida
Triturada em 163 vagões de minério e destruição
O maior trem do mundo
Transporta a coisa mínima do mundo
Meu coração itabirano
Lá vai o trem maior do mundo
Vai serpenteando, vai sumindo
E um dia, eu sei não voltará
Pois nem terra nem coração existem mais.

Carlos Drummond
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Resumo

VALE E A MERCANTILIZAÇÃO DA NATUREZA: um 

crime anunciado, busca trazer reflexões ao universo acadêmico 

sobre os impactos e violações aos direitos humanos decorrentes da 

ruptura da barragem de Brumadinho, no Estado de Minas Gerais. 

Passados mais de três anos da ruptura da barragem do fundão, no 

município de Mariana, a Vale, antiga Vale do Rio Doce, segue im-

pune e reincidente nos atentados contra a vida e a natureza. Nesse 

sentido, o presente artigo apresentará, num primeiro momento, um 

panorama sobre a Vale como capital transnacional, sua história e 

trajetória na exploração dos trabalhadores e da natureza. Em um 

segundo momento, abordaremos o crime e a ruptura das barragens, 

com uma descrição sobre as violações, crimes e impactos aos direi-

tos humanos e a natureza, decorrentes da máxima mercantilização 

da natureza e da vida. Por fim, traremos uma abordagem da cri-

minologia crítica, na sua relação com a questão agrária ambiental, 

para demonstrar como a lógica econômica e a violência estrutural 

favorecem às violações de direitos humanos econômicos, sociais, 

culturais e ambientais, que tendem a mitigar a dimensão dos danos 

sociais. A metodologia do trabalho está baseada na revisão biblio-

gráfica e nas observações preliminares decorrentes da vivência na 

área impactada e com as famílias sobreviventes das comunidades do 

Acampamento Terra Livre e dos Povoados do Córrego do Feijão e 

Canta Galo, às margens do Rio Paraopeba. Portanto, conforme se 

verá adiante, estamos diante de mais um caso de violência estrutu-

ral, em que a lógica de maximização dos lucros apresenta-se acima 

dos direitos à vida, à natureza e ao trabalho digno!
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1. A Vale Do Rio Doce E A Presença Do Capital 
Internacional Na Exploração Da Natureza

A Vale é a maior empresa mineradora do Brasil e a segunda em 

valor de mercado, terceira companhia na indústria global de mine-

ração de metais. Está presente em 30 países por todos continentes 

do mundo. (Época Negócios, 06/2018). Hoje, a companhia Vale do 

Rio Doce forma um conglomerado com mais de 20 empresas o 

que inclusive fez com que o nome da empresa fosse alterado apenas 

para VALE (CPDOC, 2019).

Seu surgimento data de 1942, quando Getúlio Vargas decide ex-

plorar os minérios do subsolo brasileiro, principalmente o ferro. De 

caráter nacional tinha o monopólio na exploração mineral e visava 

coibir o avanço do capital internacional, contrariando as pretensões 

de empresas como a Itabira Iron Ore Company (CPDOC, 2019).

Durante da criação da Vale do Rio Doce, no contexto da Se-

gunda Guerra Mundial, o Brasil fez um acordo de fornecimento 

de minérios com os EUA e Inglaterra, que comprariam por 3 anos 

e meio, o equivalente a 1 milhão e meio de toneladas, para a fabri-

cação de armas/ equipamento de guerra. Portanto, no século XX, 

os minérios do Brasil salvam a Europa. No século XXI, o mercado 

de ferro foi o foco do mercado com China.

Mas vale lembrar que, nos séculos anteriores (1550 à 1900), 

a Europa enriqueceu com a riqueza do Brasil. Entre 1700/1780, 
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durante o 1º ciclo do ouro, 1/3 do ouro do mundo era do Brasil. 

O modelo colonial, transformou nosso país em um grande expor-

tador de produtos primários, e tem seu modelo concentrador e 

espoliador, refletido nas atividades do agronegócio e associados a 

extensa rede de extração de reservas minerais.

A partir de 1950 a Vale se consolidou no mercado mundial, e 

em seguida diversifica consideravelmente suas atividades. Além de 

ser beneficiada com a construção do Porto de Tubarão na região 

de Vitoria/ Espírito Santo para garantir o escoamento, passou ex-

plorar também na região Norte do Brasil, as Jazidas de Carajás, no 

Sul do Pará. Esse movimento combina ampliação, com o potencial 

de exploração do meio ambiente.

Em 1996, o governo de Fernando Henrique Cardoso sanciona 

a Lei Kandir, que concede isenção fiscal para exportação (ICMS). 

Ao exportarem minérios, as empresas não pagam nada aos Estados. 

Segundo a FAPESP, em 2016, os Estados deixaram de arrecadar 

269 bilhões de reais, entre 1997 e 2016.

Em 1997 o Governo FHC Fernando Henrique Cardoso im-

plementa o estado Neoliberal, privatista submetendo o Estado ao 

Capital e a empresa Vale do Rio Doce é privatizada, mediante um 

processo de desvalorização das minas, das barragens, das ferrovias, 

do setor de estrutura e logística, culminando a venda da empresa 

a um valor muito abaixo de mercado. O mais interessante ainda 

é que a compra se deu com financiamento de bancos públicos 

como do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES.
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Foram várias ações populares questionando a venda da Vale do 

Rio Doce, mas grande parte dessas ações se quer foram julgadas 

pelo judiciário, muito menos o mérito foi analisado, esgotando o 

processo dando como consumado o fato.

A Vale foi privatizada em 97 por FHC, por 3,3 bilhões de reais. 

Considerada a segunda maior empresa de mineração do mundo, 

em 2018, lucrou 6,8 bilhões, alta de 24,6% em relação ao ano ante-

rior. A mineração hoje movimenta 30% da balança comercial. Mais 

de trinta bilhões por ano. O impacto da presença mundial da Vale 

na exploração de minérios pode se verificar na ilustração abaixo:

FIGURA 01 – Países onde a Vale explora minérios.

Fonte: MAB, 2019:14.

Com todo esse aparato se torna influenciadora dos espaços de 

governos seja no executivo, legislativo e judiciário, aliados impor-

tantes nas tomadas de decisões dos processos que a sociedade move 
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contra ela, fazendo com que esses crimes contra a natureza e a so-

ciedade continuem sendo reproduzidos, conforme veremos abaixo.

2. O Crime Da Vale E A Ruptura Da Barragem De 
Brumadinho

A Vale S.A carrega ao longo de sua história vários crimes 

ambientais e tragédias humanas. Em tempos recentes, dois acon-

tecimentos marcaram a história de Minas Gerais e do Brasil como 

um todo, onde os prejuízos são incalculáveis, ao meio ambiente 

e ao povo mineiro.

Em 05 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento da bar-

ragem em Mariana no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km 

do centro do município brasileiro de Mariana, Minas Gerais. Os 

rejeitos das barragens atingiram a bacia do Rio Doce e a costa 

do Espírito Santo. Foram 19 pessoas mortas, mais de 1200 pessoas 

desabrigadas. Até hoje ninguém foi punido. Os réus são julgados 

pelos crimes de inundação, desabamento, lesão corporal e homicí-

dio com dolo eventual e emissão de laudo enganoso (MPF/ Força 

Tarefa Rio Doce. 2019).

A ação penal para o crime de homicídio, imputado aos exe-

cutivos da Vale, Samarco e BHP Billiton foi trancada pela 4a Tur-

ma do TRF1, negando a tese da responsabilidade penal objetiva 

(CONJUR, 2019).

Peritos criminais, com base em experiência anterior, relatam 

que tragédias como a de Mariana e Brumadinho poderiam ser 

sido evitadas. Na ruptura da barragem de Cataguases/ MG (2003), 

restou comprovado pelo laudo pericial que a falta de manutenção e 
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de fiscalização, bem como o excessivo prolongamento da vida útil 

da barragem, contribuiram para o processo de erosão da barragem 

(Agência Brasil, 2019).

Doze anos depois de Cataguases, em 2015, ocorreu o rom-

pimento da barragem em Mariana, também no Estado de Minas 

Gerais.

Em 25 de fevereiro de 2019, outro rompimento: as barragens 

no Córrego do Feijão, na Cidade de Brumadinho (MG). A maior 

delas, a Barragem I, tinha 87 metros de altura e continha cerca de 12 

milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração (MAB, 2019:7).

Segundo divulgado na mídia, foram 12 milhões de m³ de lama 

que devastaram a região, a partir da ruptura da Barragem I. Nesse 

sentido, vale destacar que esse método de alteamento à montante, 

no qual se constroem degraus com o próprio material de rejeitos, 

é o mais simples, barato e inseguro.

Após o rompimento da barragem de Fundão em 2015, a 
Vale anunciou que desativaria todas as barragens tipo à 
montante no estado de Minas Gerais, num total de 19 
unidades. Porém, 10 delas continuaram com o rejeito, 
apesar de inativas, entre elas a Barragem I que se rompeu. 
Segundo a Vale, as outras nove foram descomissionadas 
(MAB, 2019, p. 7).

Além de não desativar as Barragens à montante, a Vale buscava 

“reminerar” os rejeitos contidos na Barragem I. Segundo o MAB 

(09:2019), a Vale obteve uma licença de operação para recuperar o 

minério, num contexto de alta dos preços no mercado de minério 

de ferro, ainda que fossem recorrentes as denúncias sobre as racha-

duras e os riscos de rompimento.
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As imagens do momento da ruptura e da devastação provocada 

pelo mar de lama são impactantes, como podemos perceber no 

antes e depois, indicado abaixo:

FIGURA 02 – Imagens do antes e depois do mar de lama

Fonte: Correio Braziliense, 2019.

A ganância do lucro ultrapassa o respeito ao direito a vida seja 

humana ou animal e ao meio ambiente. As famílias foram atingidas 

de forma cruel e desumana, foram desterritorializados do seu lugar 

de produção, de convivência, de lazer, comunidade desfeita de for-

ma brusca levando parte de entes queridos deixando rastro de dor, 

de perdas, ex-moradores a vagar pelas ruínas, sem rumo, as hortas, 

os animais massacrados.

Entre mortos e desaparecidos, são mais de 300 pessoas, 
além de milhares de atingidos e o próprio rio Paraopeba, 
afluente do rio São Francisco, que está gravemente con-
taminado pela lama tóxica. O rio Paraopeba é responsável 
pelo abastecimento de oito municípios atingidos, sendo 
seis na região metropolitana de Belo Horizonte (Bru-
madinho, Betim, São João das Bicas, Juatuba, Esmeraldas, 
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Mario Campos e Igarapé). O caso mais grave é o do mu-
nicípio de Pará de Minas, que interrompeu a captação no 
rio Paraopeba desde o dia 29/01 e está captando de outras 
fontes. No entanto, há incerteza quanto à capacidade de 
abastecimento em períodos menos chuvosos. Ao todo, 
cerca de 600 mil pessoas estão com o abastecimento de 
água comprometido nestas cidades (MAB, 2019, p.10).

O escoamento da lama destruiu tudo por onde passou. Atingiu 

o Rio Paraopeba e deverá seguir por 245 km até a barragem da 

usina de Retiro Baixo. A população atingida chega a mais de 944 

mil pessoas, nos 18 municípios cortados pelo Paraopeba. Além da 

população, todo o ambiente aquático do rio também foi impactado.

O Rio Paraopeba é responsável pelo abastecimento de 
oito municípios atingidos, sendo seis na região metropo-
litana de Belo Horizonte (Brumadinho, Betim, São João 
das Bicas, Juatuba, Esmeraldas, Mario Campos e Igarapé). 
O caso mais grave é o do município de Pará de Minas, 
que interrompeu a captação no rio Paraopeba desde o dia 
29/01 e está captando de outras fontes. No entanto, há 
incerteza quanto à capacidade de abastecimento em pe-
ríodos menos chuvosos. Ao todo, cerca de 600 mil pessoas 
estão com o abastecimento de água comprometido nestas 
cidades. (MAB, 2019, p. 09)

A desestruturação social, econômica, cultural gera impactos 

também na saúde dos atingidos. No caso de Mariana, foram identi-

ficados os seguintes danos à saúde da população: 1) doenças relacio-

nadas à depresssão, ansiedade, insônia e estresse; 2) doenças de pele; 3) 

doenças do sistema respiratório; 4) infestação de mosquitos e outros 

insetos. Além da contaminação do rio, do ambiente e das pessoas.
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No rio Paraopeba, os órgãos públicos responsáveis do go-
verno de Minas Gerais identificaram a presença de metais 

pesados em níveis até 21 vezes acima do aceitá-

vel. Os metais encontrados (chumbo, mercúrio, níquel, 
cadmio e zinco) foram despejados junto com o rejeito e 
podem trazer consequências graves para a saúde humana. 
Tanto o chumbo como o mercúrio afetam vários sistemas 
no organismo, como o cardiovascular, renal, reprodutivo, 
respiratório e o sistema nervoso central. Após identificação 
dos metais nos estudos realizados, em nota o governo de 
Minas orientou as pessoas para manterem distância míni-
ma de 100 metros do rio. (MAB, 2019, p. 23).

Além dos crimes ambientais, a Vale acumula ainda lucros com 

a dívida pública:

Até abril de 2018 a Vale devia para os cofres públicos mais 
de R$ 29 bilhões de reais em impostos de diversas ordens: 
ICMS, Imposto de Renda, PIS – COFINS e royalties, so-
bre os quais a empresa estava sendo questionada em ações 
judiciais pelos órgãos públicos por cálculos incorretos que 
levavam a pagamentos subfaturados. Apenas para a Pre-
vidência (INSS), a Vale devia, em 2017, R$ 596 milhões, 
conforme dados disponibilizados pela Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional. (MAB, 2019, p. 16).

Segundo Cartilha do MAB (2019, p. 16), ela acumula tam-

bém lucros com a desvalorização e superexploração da força de 

trabalho que utiliza:

(…) com uso máximo de mão de obra terceirizada; Uso 
intensivo de maquinário nos 3 turnos diários todos os 
dias da semana; Determina metas de produção elevadas 
usando de assedio aos seus funcionários; Controle e coop-
tação sobre as organizações dos trabalhadores na empresa 
e região; Desrespeito as legislações ambientais, abuso dos 
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bens da natureza; Negligência aos perigos que este tipo de 
exploração trás aos trabalhadores diretos e a população da 
região; Falta de respeito as comunidades atingidas antes, 
durante e depois da construção.

Desta forma, conforme veremos abaixo, os crimes contra o 

meio ambiente e a sociedade, decorrentes da ruptura da barragem 

de brumadinho, encontram respaldo na opção de modelo de de-

senvolvimento defendido pelo Estado brasileiro. Este, a partir da 

imposição de um modelo conservador de desenvolvimento, pau-

tado na exploração máxima das fontes naturais e sociais, desvalora 

a diversidade das formas de vida e de outras formas de relação/ 

exploração entre homem e natureza.

3. Interface Entre Direito Agrário-Ambiental 
E Criminologia Crítica: Na Busca Pela 
Compreensão Da Violência Estrutural Na 
Imposição De Modelo De Desenvolvimento

A política de exploração mineral no Brasil, representa um mo-

delo conservador de desenvolvimento (GONZALEZ CASANO-

VA; RUI MAURO MARINI), pautado na extração máxima das 

fontes naturais e socialização dos danos ambientais. O problema é 

que esse modelo tem como pressuposto a destruição – da natureza 

e das formas de organização e reprodução social, cultural, econô-

mica (MARES, 2013) dos Povos e Comunidades Tradicionais – nos 

coloca em cheque sobre os sentidos da justiça, que permeia a pon-

deração dos bens e valores em conflito na execução das políticas 

públicas de desenvolvimento.
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A avalanche de lama que soterrou o Córrego do Feijão, al-

cançou o Rio Paraopeba e deixou milhares de vidas atingidas é 

resultado direto desse modelo de máxima exploração da natureza. 

O crime cometido pela Vale S.A na Bacia do Paraopeba permi-

te refletir, a partir de um olhar transdisciplinar entre a política 

agrária-ambiental e a criminologia crítica, como se estruturam as 

manifestações de violência estrutural e que dão aparência de legiti-

midade na imposição desse modelo de desenvolvimento.

Assim, estamos falando da pretensão de uma hegemonia das 

elites agrárias que submetem a política agrária e ambiental aos in-

teresses da financerização da natureza e do agrobussines.

Costa (2012:281) reflete sobre a atuação dos parlamentares da 

bancada ruralista, a partir do controle da estrutura burocrática do 

Estado, numa rede articulada que perpassa vários níveis do Estado 

(municipal, estadual e federal), relações de parentesco hierarquizadas, 

representação de diferentes interesses das atividades produtivas, etc.

Nesta mesma perspectiva de reestruturação da hegemonia po-

lítica do agronegócio, voltada à reprimarização do comércio exter-

no, Delgado (2013) demonstra a transição do modelo de moderni-

zação conservadora do campo, para a economia do agronegócio, a 

partir dos anos 2000, em que o Estado mantém o Sistema Nacional 

de Crédito Rural e uma Política Fundiária desregulada.

Tendo o Brasil alcançando a maturidade de seu desenvol-
vimento capitalista, o complexo mineral voltou a ocupar 
lugar destacado na conformação de seu padrão de repro-
dução de capital, no quadro de ascensão do neodesenvol-
vimentismo. Isto porque, o ajuste estrutural da economia 
brasileira aos imperativos do capital que, desde os idos de 
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1970 ingressou em sua fase de crise estrutural, produziu, 
entre outras contradições, um movimento – ainda em cur-
so – de desindustrialização, no sentido da reprimarização 
da pauta de exportações. Assim, o Brasil passou a um novo 
padrão exportador de especialização produtiva baseado 
em commodities. (FIRMIANO, 2017, p. 05).

Segundo Alfredo Wagner Berno de Almeida (2010:101), as 

“agroestratégias”, envolvem todos os setores: Judiciário, Legislativo, 

Executivo, e, também disputa dos incentivos financeiros dos Bancos 

Nacionais e dos organismos multilaterais, como Banco Mundial 

(Bird), Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização 

Mundial do Comércio (OMC).

Este modelo acaba também refletido no âmbito do poder judi-

ciário, conforme apontam as conclusões de Moreira (2014), quando 

analisa o conjunto das decisões produzidas no TRF1, naquilo que 

se refere ao conflito entre os modelos impostos pelo Estado e o dos 

Povos Indígenas. No âmbito do TRF1, a análise do conjunto das 

decisões relacionadas aos impactos dos grandes empreendimentos 

sobre os povos indígenas aponta que “o sentido de justiça, da efe-

tividade dos direitos indígenas, vigora desde que não comprometa 

o projeto de desenvolvimento nacional” (MOREIRA, 2014:165).

No caso da construção das Usinas Hidrelétricas, prevalece o 
paradigma da adequação social (ZOURI, 2011). Em conse-
quência, não é o projeto técnico que se adéqua as condições 
econômicas, sociais e culturais do lugar onde será desen-
volvido, são as pessoas que devem se adequar ao projeto. 
Prevalece então o discurso do interesse público, da causa 
maior, que desqualifica qualquer questionamento, que passa 
a ser visto como interesse menor, pessoal – senão primiti-
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vo ou bárbaro. Assim, os procedimentos de licenciamento 
ambiental, que deveriam ser transparentes e participativos, 
passam por uma verdadeira crise. (MOREIRA, 2014:165).

Portanto, olhar para os Poderes do Estado – Executivo, Legis-

lativo e Judiciário – é perceber a intensidade dos conflitos de inte-

resses entre a elite agrária e as minorias da diversidade cultural na 

busca pela efetivação da política pública de desenvolvimento. Por 

outro lado, evidencia também o todo indissociável com a questão 

ambiental, já que falar da questão agrária é falar também da relação 

homem-natureza, ao mesmo tempo em que se coloca numa relação 

de contradição, pois representa à negação da exploração, a busca de 

tentar estabelecer limites ao padrão máximo da exploração.

Nos marcos da questão ambiental, a legislação ambiental bra-

sileira é mundialmente reconhecida e comemorada por articular 

políticas públicas com instrumentos processuais de defesa do meio 

ambiente (MOREIRA, 2005). Nesse sentido, são marcos norma-

tivos fundamentais: 1) a Lei nº 6.986 / 1981, que instituí a Política 

Nacional de Meio Ambiente, como um conjunto articulado de 

defesa e promoção da natureza; 2) a Lei nº 7.347/ 1987, que insti-

tuí a Ação Civil Pública, como instrumento para a defesa do meio 

ambiente e dos direitos individuais homogêneos e coletivos; 3) A 

Constituição Federal de 1988, que estabelece o dever de proteção 

e preservação do Meio Ambiente, imposto pelo Capítulo VI, do 

Título VIII, que trata da Ordem Social (Cf/ 88); 4) o Código de 

Defesa do Consumidor regido pela Lei nº 8.8078 de 11 de setem-

bro de 1990; 5) a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998.
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Entre os princípios fundamentais que fazem do direito do 

ambiente um ramo autônomo do direito (MILARÉ, 2013) in-

teressa-nos enfatizar a importância dos princípios da prevenção e 

da precaução; do princípio do poluidor-pagador e do princípio 

da proibição do retrocesso ambiental como fundamentais para o 

desenvolvimento da política de exploração mineral, considerando 

o seu alto custo socioambiental.

O princípio da prevenção e da precaução não são os mesmos. 

Enquanto o primeiro trata de riscos certos ou impactos conhecidos, 

o segundo trata dos riscos incertos ou impactos desconhecidos (MI-

LARE, 2013:263). Ou seja, a prevenção está voltado para o momento 

anterior à consumação do dano, com o objetivo de impedir, a partir 

da adoção de medidas, a ocorrência do dano, como por exemplo o 

estudo de impacto ambiental. Já a precaução impõe cautela no mo-

mento da tomada da decisão quando a extensão ou não dos danos 

possíveis do empreendimento, diante da incerteza ou insuficiente 

informação científica, como temos na Convenção de Mudanças 

Climáticas, na Lei nº 11.105 que trata da Política de Biossegurança.

O princípio do poluidor-pagador busca mensurar o custo 

social da poluição gerada por um empreendimento, como um me-

canismo de responsabilidade por dano ecológico (MILARE, 2013:268). 

Busca impor ao poluidor a responsabilidade de recuperar/ e ou 

indenizar os danos causados.

O princípio da proibição de retrocesso ambiental, seja em re-

lação a temporalidade da lei, seja em relação a possibilidade de pôr 

em risco a proteção de um direito fundamental, que vem sendo conquistada 

e consolidada ao longo do tempo (MILARE, 2013:276).
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No entanto, os marcos legais não tem sido suficientes para 

adequada proteção do Meio Ambiente, que sistematicamente tem 

sucumbido à pressão do capital internacional e passa por um pro-

cesso de flexibilização das normas (sobretudo das relacionadas ao 

procedimento de licenciamento) e efetiva fiscalização por parte 

do poder público, sem falar de todo o processo de “persuasão” 

da sociedade local/ nacional, como podemos verificar no caso de 

Brumadinho. Há que se considerar, no caso da lei de crimes am-

bientais, o baixo potencial efetivo de responsabilização, uma vez 

que com penas baixas, os crimes, associados à violência estrutural 

do sistema de justiça, tornam-se rapidamente prescritos. Além da 

dificuldade de aplicação da responsabilidade objetiva penal diante 

do dano ambiental (CONJUR, 2019).

4. Considerações Finais

A Vale fruto de uma política de Estado, enquanto foi empresa 

pública, buscou coibir a cobiça política e do capital econômico 

mundial. Hoje é uma mega empresa multinacional de capital aber-

to com atuação em várias áreas, e em vários países. A gana pelo 

lucro faz com que esta empresa seja negligente na responsabilidade 

ambiental, trabalhista, e com as comunidades atingidas onde esta 

constrói suas bases de exploração, tem uma imensa articulação com 

poderes de estado, financiando várias candidaturas em especial na 

localidade e estado onde é implantada a unidade de exploração, 

influencia no sistema de justiça dificultando assim a busca dos atin-

gidos para reparação de perdas e danos, desneutralizando a própria 

justiça um grave atentado a Constituição Brasileira no que consiste 
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aos Direitos da Pessoa Humana, Ambiental, Cultural e ao território 

ali habitado por povos e comunidades tradicionais.

Os crimes provocados no último período com o rompimento 

de barragens de rejeito de Mariana e de Brumadinho (para além 

de Cataguases), demonstram o qual frágil e conivente o governo 

brasileiro é. Coloca aos poderes legislativo, executivo e judiciário 

a responsabilidade de acompanhamento e monitoramento da ati-

vidade mineraria no País, colocando em cheque o próprio de-

senvolvimento econômico do Brasil, suas bases teóricas, técnicas, 

políticas, de controle dessa atividade tão danosa ao nosso povo.

Conforme vimos, os municípios impactados pela presença das 

mineradoras tem sua principal base econômica sustentada pela ati-

vidade da mineração – seja por conta dos royalties relacionados à 

exploração, seja em relação às compensações ambientais, ou mesmo 

a circulação econômica fruto das relações de trabalho. Essa relação 

insidiosa, que seduz a população numa pretensão de legitimidade e 

favorecimento encontra respaldo na ação/ omissão do Estado, em 

seu dever de validação/fiscalização.

Nesse sentido, os estudos da criminologia crítica tem apontado 

para a ação do Estado que favorece, flexibiliza e protege os atores 

políticos e econômicos do “desenvolvimento”. A base histórica e 

estrutural da desigualdade no acesso aos bens e serviços à dispo-

sição das classes sociais evidencia o processo de socialização dos 

danos, por um lado, e das riquezas, de outro lado, decorrentes da 

chegada do capital transnacional.

Nessa seara, os estudos da reação social ou labbelling approach 

(Baratta, 2002), demonstram como essas empresas gozam de pres-
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tígio e apoio que fazem com que os crimes de colarinho branco 

escapem completamente das malhas do sistema de persecução cri-

minal. São fatores de natureza social, jurídico-formal e econômica.

Os fatores de natureza social podem ser explicados pelo 

prestígio dos autores dessas infrações e gozam de escasso efeito 

estigmatizante. Não aparecem no imaginário social ou mesmo pe-

rante as agências de controle social o esteriótipo de criminoso. Ao 

contrário, muitas representam o desenvolvimento e o crescimento.

Os fatores de natureza jurídico-formal podem ser explicados 

pelo estabelecimento diferenciado de competências e procedi-

mentos para lidarem com os fatos e situações evidenciadas. Como 

podemos ver pelo estabelecimento das diferentes competências – 

administrativa, cível e criminal – para cuidar da reparação do dano 

ambiental. Ou mesmo, a criação das empresas/ fundações de apoio 

para cuidarem da mediação dos interesses das populações atingidas 

e que buscam reparação no sistema de justiça.

Por sua vez, os fatores de natureza econômica estão associa-

dos as possibilidades de recursos judiciais e administrativos, bem 

como a utilização de advogados de renome e prestígio no âmbito 

do sistema de justiça.

A realidade apresentada nos coloca uma reflexão sobre as re-

lações do Estado – em todas as suas dimensões – e nos faz refletir 

sobre possibilidades de superação dessa violência estrutural. Vimos 

que os marcos legais não tem sido suficientes para lidar com a 

efetiva defesa socioambiental. Precisamos de um deslocamento 

epistêmico na concepção de desenvolvimento que permita o reco-

nhecimento dos defeitos que o processo de socialização dos danos 
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que o modelo hegemônico produz. Ao mesmo tempo, precisamos 

fortalecer o processo de democratização do judiciário para perceber 

que a estrutura atual produz e reproduz uma concepção de direito 

individual e patrimonial, que nega a construção/ valorização dos 

direitos coletivos transindividuais.
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