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Prefácio

Ao longo da sua existência, é de se reconhecer que o Pro-
grama de Mestrado em Políticas Públicas da Universidade de 
Mogi das Cruzes (UMC) empenha-se na formação de recursos 
humanos reflexivos e capazes de intervir criticamente na reali-
dade social, tendo em vista a ideia de desenvolvimento econômi-
co e sustentável. Não à toa, o referido programa tem procurado 
nortear suas ações, a fim de resgatar e promover a dignidade 
humana e a qualidade de vida, a partir de um olhar cuidadoso ao 
contexto da realidade regional.

Nessa direção, ao lado de outros importantes esforços em-
preendidos pela UMC, seja à frente do ensino, da pesquisa e da 
extensão, compreende-se como fundamental a difusão do conhe-
cimento produzido acerca da realidade estudada, para diversos 
públicos, o que permite, entre outros aspectos, o cumprimento 
da função social da Universidade.

Assim, como um desdobramento e um produto dos esfor-
ços coletivos dos envolvidos nesse programa acadêmico, assim 
como na própria realidade social regional, a publicação Dinâmi-
cas Sociais, Diversidade e Cidadania, organizada pelas professoras 
e pesquisadoras Luci Mendes de Mello Bonini e Rosália Maria 
Netto Prados, apresenta uma coletânea de trabalhos direciona-
dos a alguns temas relacionados às políticas públicas, tais como 
a Diversidade Cultural, a Formação Humana, a Saúde, o Trabalho, o 
Meio Ambiente, Justiça e a Proteção Social.  Esses trabalhos, em sua 
maioria, resultantes das pesquisas realizadas no âmbito do Pro-
grama de Mestrado em Políticas Públicas, sem dúvida, abordam 
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um amplo espectro de temas que envolvem importantes ques-
tões políticas, sociais, culturais, econômicas e ambientais.

Na linha temática denominada de Dinâmicas Sociais e Diver-
sidade Cultural, estudos que procuram discutir movimentos/flu-
xos migratórios foram o foco de dois trabalhos. O primeiro texto 
buscou discutir sobre as transformações ocorridas nas últimas 
décadas em relação ao movimento migratório no Estado de São 
Paulo, em geral, e na região do Alto Tietê, em particular; já o 
segundo trabalho procurou refletir sobre possíveis abordagens 
teóricas de análises de políticas públicas voltadas à formação 
humana e à dignidade, tendo-se por foco minorias étnicas e so-
ciais oriundas de fluxos migratórios. Pensa-se que é mais do que 
oportuno que a questão migratória aqui encontre espaço.

Ainda no eixo de  Diversidade Cultural, um dos trabalhos 
traz uma reflexão sobre o espaço público, a identidade cultural e 
a segregação espacial, sendo que neste esforço ensaístico, busca-
-se contribuir ao debate sobre as políticas públicas direcionadas 
aos espaços localizados em territórios públicos entregues ã so-
ciedade civil, bem como sobre a relação poder público e fortale-
cimento da identidade local, por meio da cultura, entre outras 
questões. Outro trabalho dentro dessa temática, tem a ver com a 
relevante e tradicional Festa do Divino de Mogi das Cruzes, suas 
matrizes culturais e identidade visual. 

No eixo voltado à  Formação Humana e Cidadania, três tra-
balhos voltam-se à educação e à inclusão, sendo que dois deles 
tomam por foco a questão das classes hospitalares, tanto pela 
perspectiva das políticas educacionais e inclusão, quanto pelo 
espectro do atendimento educacional, de modo que, de forma 
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atenta, ressalta-se o direito à educação para crianças e adoles-
centes que se encontram em internação hospitalar ou tratamen-
to de saúde prolongado, uma vez mesmo que se trata de um di-
reito social da mais alta relevância. O outro trabalho, não menos 
importante, adota como ponto de reflexão a Política Nacional 
de Educação Especial, sendo que o objetivo do estudo foi o de 
verificar, à luz da perspectiva da Educação Inclusiva, a visão de 
diretores de escola de um munícipio da Grande São Paulo, no 
que tange à referida política.

A partir da atenção para mais uma “dimensão”, que pode-
ria correr o risco de ser considerada como “esquecida”, há ainda 
um trabalho que focaliza a questão da inclusão e da cultura in-
clusiva, por meio de um cuidadoso olhar para aos cuidadores de 
crianças e adolescentes que vivem em abrigo. Ainda no tocante 
à formação humana, outro trabalho procurou discutir a impor-
tância da educação em um contexto cultural global em transfor-
mação, sendo que, neste esforço reflexivo, busca-se um diálogo 
em torno das ideias de tolerância/intolerância e, como questão 
central, discute-se como conviver com um grupo/uma pessoa, 
quando não há – ou quando há – poucas afinidades ideológicas, 
religiosas ou de valores. Mais uma vez, dois estudos que valo-
rizam a presente publicação, tanto pela relevância quanto pela 
oportunidade dos temas tratados.

Outra temática que não passa em branco nesta publicação, 
é o da Cidadania e Saúde. Dois trabalhos dedicam-se à população 
idosa, um contingente crescente em nossa sociedade. Nesta li-
nha, um trabalho priorizou as estratégias de intervenção da rede 
de saúde pública nos cuidados com idosos portadores de demên-
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cia; e o outro estudo, procurou refletir acerca da solidão entre 
idosos e como iniciativas desde a gestão pública podem vir a 
contribuir à integração desta população, por exemplo, por meio 
do programas municipais de oferta de exercícios físicos e ativida-
des diversificadas, ações estas que muito podem contribuir para 
o bem-estar físico, emocional e social dessa população.

Um trabalho foi dedicado à questão da segurança 
ocupacional e à qualidade de vida de trabalhadores rurais do 
agronegócio na região do Alto Tietê, o que, entre outros aspectos, 
chama a atenção para os graves riscos à saúde dos trabalhadores 
devido à utilização diária de produtos agroquímicos, caso os 
mesmos venham a ser manipulados inadequadamente. 

A amamentação natural como exercício de cidadania, com 
vistas à prevenção de disfagia orofaríngea, é outro tema tratado 
no eixo de Saúde. Neste trabalho, parte-se da afirmação de que 
o aleitamento materno constitui um dos pilares fundamentais 
para a promoção da saúde das crianças. Como resultado, apre-
senta-se a necessidade de políticas públicas voltadas à amamen-
tação, tendo-se por preocupação de base o exercício da cidadania 
e a formação humana, bem como o propósito de se manter o 
hábito de amamentação cada vez mais enraizado nas diversas es-
feras entre mãe-bebê-família-profissionais. Ainda, outro estudo 
dedicou-se aos aspectos motivacionais em praticantes de bocha 
adaptada, tendo-se por foco pessoas com deficiência.

A “dimensão” do trabalho é outra linha norteadora da 
presente publicação. Nesta direção, o capítulo Dinâmicas Sociais 
e Trabalho é iniciado com um estudo que se dedica ao papel dos 
sindicatos profissionais na promoção da cidadania e saúde, sen-
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do verificado que, em geral, os atendimentos mostram-se rele-
vantes aos associados e a seus dependentes. Outros estudos ain-
da se apresentam no referido eixo, como o trabalho que focaliza 
a questão responsabilidade social empresarial e o empreendedo-
rismo social; além do estudo que teve como foco caminhoneiros, 
suas condições de trabalho e o seu sentimento de solidão em 
decorrência a distância familiar, entre outros aspectos.

Ainda no eixo  Trabalho, encontra-se um estudo que tra-
ta do  ageism  ou a  discriminação das organizações para com 
trabalhadores mais velhos. De um modo geral, os autores 
apontam que esses trabalhadores são vistos como mais caros, 
menos producentes, mais avessos a mudanças e menos 
atualizados tecnologicamente, ao mesmo tempo em que não se 
observam políticas públicas que visem reduzir esse estereótipo 
negativo, o que tende, consequentemente, a retroalimentar o 
preconceito e a discriminação contra esse público. 

 No eixo do Meio Ambiente, encontram-se três trabalhos, 
sendo que primeiro dedica-se a refletir sobre as representações 
sociais de agricultores e apicultores – do Alto Tietê – sobre abe-
lhas nativas e exóticas, o que pode vir a contribuir à compreen-
são das dinâmicas sociais, práticas e vivências de diferentes gru-
pos em relação aos polinizadores, tendo em vista a proposição e 
implementação de políticas públicas que visem a sua conserva-
ção. Em seguida, outro trabalho procura interpretar a percepção 
de agricultores sobre a ocorrência de tucanos em áreas de Mata 
Atlântica no Alto Tietê. Por fim, há o texto que se dedicou a 
analisar os conhecimentos de escolares voltados aos impactos 
ambientais e estilo de vida. 
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A parte voltada à  Justiça, Políticas Públicas e Cidadania, ini-
cia-se com um importante estudo que aborda a violência no 
Brasil e a (in)efetividade das políticas públicas. Outro relevante 
trabalho desse eixo temático, toma como foco de preocupação a 
questão da violência doméstica, tema tão atual e necessário de 
ser enfrentado se quisermos, de fato, construir uma sociedade 
decente com base em uma cultura de paz. A judicialização da 
saúde pública como uma estratégia para o exercício da cidadania, 
é outro tema tratado na referida seção; além do trabalho dedicado 
à análise semiótica do discurso de uma determinada política 
pública direcionada à inclusão do(a) transexual em questões de 
cidadania e incentivo educacional.

Ademais, ainda dois outros estudos complementam o eixo 
da Justiça. Um destes trabalhos, ao procurar analisar a atual po-
lítica de drogas brasileira, entre outros pontos, conclui que os 
atuais dispositivos legais direcionados à questão em foco, tem o 
propósito de se apresentar como um fator de exclusão de afro-
descendentes e pobres do convívio social brasileiro. No outro 
trabalho, por meio de algumas considerações acerca de duas 
ações de destaque durante o período da última ditadura militar 
no Brasil, a autora procurou mostrar a possibilidade da existên-
cia de uma humanidade mais digna, a partir dos princípios da 
Justiça Restaurativa.

Outra seção da obra intitula-se Proteção Social. Nesta parte 
da publicação, um dos trabalhos dedica-se a examinar o percur-
so histórico do Estado de Bem-Estar Social no Brasil, de 1930 até 
2010, sendo que a intenção declarada não é a de apenas analisar 
a história, mas sim a de compreender a articulação dos fatos 
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políticos, sociais e econômicos que resultaram no perfil e na es-
trutura da sociedade brasileira contemporânea, bem como no 
desenho das políticas públicas, enquanto dinâmicas resultantes 
das pugnas de diferentes grupos de interesses ou atores sociais, 
o que, sem dúvida, mostra-se fundamental para tentar superar 
a dívida social que o país tem com uma grande parcela de seus 
cidadãos. Ainda ligado ao Estado de Proteção Social, um capítulo 
traz à tona o tema dos refugiados, assunto este que tem suscita-
do cada vez mais o interesse político e social mais amplo. Outro 
relevante trabalho presente nesse eixo temático, é o que traz à 
cena um olhar sobre a luta do negro e dos remanescentes do 
Quilombo Peropava.  Finalmente, um trabalho traz à tona ques-
tões relativas ao envelhecimento e as possibilidades de moradia 
oferecidas à população idosa, sendo que, para tanto, as autoras 
analisam o caso do Programa Vila Dignidade como parte do Pla-
no Estadual para a Pessoa Idosa, do Governo do Estado de São 
Paulo.

A leitura desses textos, certamente, será útil para estudan-
tes e professores interessados na área de Políticas Públicas, a 
membros da sociedade civil e da sociedade política – em espe-
cial ligados à realidade social, econômica, cultural, política e am-
biental da região do Alto Tietê –, além de todas aquelas pessoas 
que acreditam no exercício da cidadania como uma categoria es-
tratégica para uma sociedade decente, ou seja, uma sociedade na 
qual as instituições não humilhem as pessoas.

A presente obra valoriza o Programa de Mestrado em Po-
líticas Públicas da UMC, pois demonstra que, a partir dos esfor-
ços da sua coordenação, dos seus docentes e discentes, é pos-
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sível o exercício da criatividade, da análise crítica e da reflexão 
responsável, comprometida com a transformação social, com a 
promoção da dignidade humana e com a busca de uma melhor 
qualidade de vida.

Parabenizo, portanto, as autoras e os autores dos textos e 
as organizadoras da publicação.

Michel Mott Machado
Professor da Faculdade de Tecnologia de Itaquaquecetuba 

e Coordenador de Projetos Educacionais, Pesquisa e Extensão – 
Unidade do Ensino Superior de Graduação/Adm. Central – Cen-
tro Paula Souza.
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Fluxos Migratórios e Minorias 
Étnico-Sociais: Possibilidades 

de Análise de Políticas Públicas 
Voltadas à Formação Humana e à 

Dignidade.

Michel Mott Machado
Rosália Maria Netto Prados

Luci Mendes de Melo Bonini

Introdução

Neste capítulo apresentamos um ensaio sobre fluxos mi-
gratórios e minorias étnico-sociais e a possibilidade de análise de 
políticas públicas direcionadas à formação humana e à dignida-
de. Este estudo é parte de um projeto de pesquisa do programa 
de mestrado em Políticas Públicas da Universidade de Mogi das 
Cruzes, intitulado “Discursos, Políticas Públicas, Fluxos Migra-
tórios e Minorias Sociais e Étnicas: olhares à Formação Humana 
e à Dignidade”.  

Justifica-se o interesse neste tema, pois o assunto se in-
sere no contexto das políticas públicas culturais e educacionais, 
à formação humana e à dignidade, bem como em desafios con-
temporâneos no que se refere a grupos migratórios e minorias 
étnico-sociais. Visa-se, portanto, aprofundar a reflexão sobre os 
fluxos migratórios (mobilidade) de sujeitos e a sua relação com 
as políticas públicas culturais e educacionais.
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De fato, é preciso reconhecer que o final de século XX e o 
início do século XXI, trouxe profundas transformações econômi-
cas, sociais, políticas, demográficas e culturais em âmbito inter-
nacional, com implicações à mobilidade de capital e de pessoas 
em diferentes partes do globo (SASSEN, 1988). 

De acordo com a Agência da Organização das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR/UNHCR), os conflitos e 
as perseguições foram as principais razões pelas quais o des-
locamento forçado tenha aumentado consideravelmente no ano 
de 2015, tendo vindo a alcançar o maior nível jamais registrado 
(EDWARDS, 2016). Ainda, a jornalista e documentarista cana-
dense Naomi Klein (2017), entre outros temas, tem chamado a 
atenção ao íntimo relacionamento entre a questão das mudanças 
climáticas e as migrações, de modo que o fluxo de refugiados 
recentes seria apenas um vislumbre do que está por vir. 

Tomando-se como referência os contextos da imigração 
latino-americana e do Brasil, a partir mesmo de um ponto de 
vista da contextura da integração econômica regional latino-a-
mericana, reconhece-se que a permeabilidade das fronteiras tem 
permitido uma intensificação dos deslocamentos de população 
pela modalidade fronteiriça ou mesmo transfronteiriça (BAE-
NINGER, 2012). 

Assim, acrescente-se que no contexto das migrações inter-
nacionais da América Latina e Caribe, no ano de 2008, o Brasil 
já ocupava posição de destaque na região, sendo que os destinos 
preferenciais dos chamados trabalhadores globais para o país, 
entre 1990-2000, eram as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, 
consideradas pela hierarquia urbana nacional, como metrópoles 
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globais (BAENINGER, 2008). Dados da IMILA/CELADE (apud 
BAENINGER, 2012, p. 12), no ano de 2006, já indicavam que 
o Brasil ocupava, dentre os países da região, “o quarto maior 
estoque absoluto de estrangeiros nascidos na América Latina e 
Caribe (118.525 pessoas)”. 

Outro dado que chama a atenção, tem a ver com o intenso 
aumento das solicitações de refúgio no Brasil, tendo passado de 
966 para 33 mil, entre os anos 2010 e 2017, conforme o Comitê 
Nacional para os Refugiados – Conare (QUEIROZ, 2018). 

Em entrevista à revista Pesquisa FAPESP, a líder do Núcleo 
de Estudos de População (Nepo/Unicamp), Rosana Baeninger 
(apud FIORAVANTI, 2015, p. 18), sinalizou que no Brasil tem 
havido o que chamou de “distanciamento em relação ao outro”, 
inclusive com manifestações hostis, o que decorreria do “dis-
tanciamento do padrão histórico branco europeu, a ausência de 
uma demanda explícita por mão de obra estrangeira, assim como 
pela escassez de políticas públicas locais, estaduais e federais 
que promovam a interação social dos imigrantes do século XXI”.  

Diante desse cenário, é necessário que, no Brasil, esteja-
mos atentos ao recrudescimento da xenofobia, especialmente 
àquela direcionada a pessoas e grupos de origem africana e lati-
no-americana, haja vista que são frequentes os relatos de extor-
são e de discriminações diversas, principalmente em São Paulo 
(REIS, 2011). 

Essa compreensão é importante, pois várias são as dificul-
dades enfrentadas pelos estrangeiros (manifestações de intole-
rância, discriminação, tráfico humano, violência institucional 
etc.), em diferentes países, inclusive no Brasil, sobretudo aque-
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les em condições de maior vulnerabilidade, como é o caso da 
clandestinidade (BARUKI; BERTOLIN; DIAS, 2009).

Além deste cenário que se apresenta, justifica-se conside-
rar as políticas públicas educacionais, a partir da Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional Nº 9394, de 20 de dezembro 
de 1996, e segundo o Relatório da UNESCO (DELORS et al., 
1998). A partir desses marcos, a educação apresenta princípios 
que, além de reforçarem cada vez mais a responsabilidade sobre 
os saberes cognitivos adaptados à civilização, pois esses são as 
bases das competências do futuro, inserem, também, em seu es-
copo, a responsabilidade social, de modo que se poderia propor 
uma educação humanística que teria por foco a promoção do 
bem-estar e a proteção à dignidade, inclusive no âmbito da ges-
tão (privada e pública) (PIRSON, 2017). 

Desde o Relatório da Comissão Internacional sobre a Edu-
cação para o século XXI, as políticas educativas são consideradas 
não só como um processo permanente de enriquecimento dos 
conhecimentos, das competências, do saber-fazer, mas também 
uma via privilegiada de construção da própria pessoa, das re-
lações entre indivíduos, grupos e nações. Portanto, no cenário 
contemporâneo no qual a mobilidade dos sujeitos impõe desa-
fios às sociedades, pensa-se ser relevante o papel das políticas 
públicas educacionais e culturais voltadas à formação e à digni-
dade humana. 

Na segunda metade dos anos de 1990, apresentam-se os 
pilares nos quais se deve sustentar a educação no século XXI, 
que é vista como a Utopia Necessária, pois, além dos saberes cog-
nitivos, aprender a aprender, e das competências, aprender a fazer, 
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para o desenvolvimento da humanidade, inserem-se: o aprender 
a conviver, ou a viver juntos, para o aprender a ser (DELORS et al., 
1998).

Diante do exposto, o objetivo deste ensaio é o de analisar 
duas possíveis propostas de análise de políticas públicas volta-
das à formação humana e à dignidade, tendo por foco minorias 
étnico-sociais oriundas de fluxos migratórios para o Brasil, e em 
particular para a região do Alto Tietê – SP. 

Faz-se necessário mencionar, desde já, que as referidas 
proposições de análise de políticas públicas terão por base dois 
modelos teóricos distintos, quais sejam, a abordagem institucio-
nalista, que em síntese procura analisar a relação entre políticas 
públicas e instituições governamentais (DYE, 2014); e o modelo 
de processo, o qual possui como um de seus principais objetivos, 
o de descobrir padrões identificáveis de atividades ou “proces-
sos” (IDEM). Acredita-se, com isso, que seja possível vislumbrar 
pelo menos duas possibilidades teóricas a fim de embasar a rea-
lização de estudos futuros no tema de interesse, tendo a região 
do Alto Tietê – SP como abrangência geográfica e sociocultural 
de atenção. 

Neste capítulo desenvolveu-se, portanto, um ensaio, tendo 
por base literatura disponível sobre os temas fluxos migratórios, 
políticas públicas, dignidade humana, educação e cultura.

Além da presente introdução, este artigo encontra-se es-
truturado em quatro partes. Primeiramente, procurou-se refletir 
sobre os fluxos migratórios e as minorias étnico-sociais. Em se-
guida, buscou-se pensar acerca da educação com foco na forma-
ção humana com vistas à promoção do bem-estar e à proteção 
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da dignidade. Na terceira parte, à luz dos modelos teóricos insti-
tucionalista e de processos, vislumbrou-se a análise de políticas 
públicas educacionais e culturais voltadas ao tema central. Por 
fim, sem pretender ser conclusivo, foram delineadas algumas 
considerações finais.

Sobre Fluxos Migratórios e um Olhar à Dignidade Emanci-
patória de Minorias Étnico-Sociais

Entende-se que se impõe um (re)debruçar sobre a questão 
das políticas públicas e fluxos migratórios, num sentido de pro-
moção de relações dignas, nas quais se deveria prezar pelo “re-
conhecimento recíproco e a disponibilidade para enriquecimen-
to mútuo entre várias culturas que partilham um dado espaço 
cultural, ou seja, uma relação consubstanciada numa ecologia de 
saberes” (SANTOS; MENESES, 2010, p. 9), portanto, o estabe-
lecimento de relações baseadas na interculturalidade. 

Por ecologia de saberes se poderia admitir, uma nova for-
ma de relacionamento entre o conhecimento científico e outras 
formas de  conhecimento (SANTOS, 2010), de modo que se co-
loca como “um conjunto de epistemologias que partem da pos-
sibilidade da diversidade e da globalização contra-hegemônica 
e pretendem contribuir para as credibilizar e fortalecer” (SAN-
TOS, 2010, p. 154). 

Pensa-se que ao se tomar como referência os conceitos 
interculturalidade (SANTOS; MENESES, 2010) e emancipação 
(SANTOS, 2010), seria possível pensar na dignidade num sen-
tido emancipatório (MACHADO; TEIXEIRA, 2017). Para tanto, 
faz-se necessário compreender que uma tarefa básica da pug-
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na política num rumo emancipatório, seria a transformação da 
prática dos direitos humanos num projeto no qual se reconhe-
ça, de forma não hierarquizada, os diferentes saberes e direitos 
dos grupos sociais. Em outras palavras, deveríamos conceber a 
emancipação e a dignidade humana sob a perspectiva da ecologia 
dos saberes, do reconhecimento dos saberes e dos direitos, sob 
uma perspectiva intercultural (SANTOS, 2010; 2011). 

Inicialmente, reconheça-se, nem sempre é fácil discernir 
sobre o termo interculturalismo ou interculturalidade, ou mes-
mo a sua derivação qualificativa, intercultural, uma vez que, 
por vezes, confundem-se com os termos multiculturalismo / 
multiculturalidade / multicultural. De fato, admita-se, em algu-
mas oportunidades os termos aparecem muito ligados, sendo 
até mesmo tomadas sem muito rigor conceitual (MACHADO; 
TEXEIRA, 2016). Para o nosso propósito de promoção de re-
lações permeadas pela dignidade, a ideia de interculturalidade 
mostra-se central.

De um modo geral, a maneira como as sociedades têm tra-
tado a questão da diferença tem sido considerada sob dois aspec-
tos: pela hierarquização/inferiorização do outro, por um lado; ou 
pela assimilação subordinadora a um contexto mais amplo, por 
outro (TODOROV, 1993). Dentro desta perspectiva, entende-se 
que seja dentro do contexto de pugna pelo respeito à diferença 
que surgem os conceitos de multiculturalidade e de intercultu-
ralidade (MACHADO; TEXEIRA, 2016). 

Assim, para Jaime (2009), a discussão sobre o multicultu-
ralismo seria um reflexo do deslocamento dos conflitos políticos 
contemporâneos, sendo os mesmos travados, primordialmente, 
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na esfera das lutas pelo reconhecimento das identidades cultu-
rais frente a grupos hegemônicos. 

Segundo Barbosa e Veloso (2009), o termo multicultura-
lismo surgiu, inicialmente, em meados dos anos 70 do século 
passado, especialmente no Canadá e na Austrália, vindo a ser 
utilizado como instrumento discursivo em reforço a políticas go-
vernamentais direcionadas às minorias culturais e ao pluralismo 
étnico, no sentido de pretender superar políticas consideradas 
assimilacionistas. 

Conforme Santos e Nunes (2010) e Spivak (1999), o pró-
prio conceito de “cultura”, tornou-se um terreno explícito de 
lutas políticas, sendo que a cultura se tornou um conceito estra-
tégico para definição das identidades e das alteridades contem-
poraneamente, tornando-se um recurso central para a afirmação 
da diferença e da luta pelo seu reconhecimento.  

Num esforço para ampliar o cânone do reconhecimento 
da diferença e da igualdade, pode-se considerar que palavras 
como multiculturalismo, justiça multicultural, direitos coleti-
vos, cidadanias plurais, impulsionam as tensões entre diferença 
e igualdade, estando estas tensões mesmas no centro das lutas 
de movimentos emancipatórios, com compreensões alternativas 
ou não-hegemônicas da dignidade humana (SANTOS; NUNES, 
2010).  

Segundo Hall (2013), há que se precisar os termos multi-
cultural e multiculturalismo, portanto, o adjetivo multicultural 
descreveria características de governabilidade presentes em so-
ciedades, nas quais, diferentes comunidades culturais tentassem 
estabelecer uma vida em comum, mas preservando-lhes aspec-
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tos de sua identidade “original”. Nesta direção, pensa-se que o 
substantivo multiculturalismo se referiria ao como lidar com 
problemas de diversidade e multiplicidade produzidos pelas so-
ciedades multiculturais (JAIME, 2009).  

No encaminhamento de esforços contestatórios, pode-se 
aludir ao aspecto controverso e tensionado que o conceito de 
multiculturalismo apresenta, tanto por vieses conservadores 
quanto cosmopolitas/emancipatórios, de modo que, às críticas 
conservadoras ao multiculturalismo, vieram algumas respostas 
progressistas, mesmo que sem uma univocidade pacífica entre 
os setores cosmopolitas, o que se explicaria pela diversidade de 
projetos político-culturais que se denominam como multicultu-
rais, bem como pelos diferentes âmbitos geopolíticos e espaciais 
nos quais se inscrevem  (SANTOS; NUNES, 2010). De fato, o 
conceito usual de multiculturalismo deveria ser contestado, ao 
mesmo tempo em que se procuraria pela possibilidade de multi-
culturalismos emancipatórios (IDEM).

Tomando-se a questão numa perspectiva que se poderia 
chamar de pragmático-realista, o multiculturalismo seria um 
movimento que pressupõe “uma cultura dominante que aceita, 
tolera e reconhece a existência de outras culturas no espaço cul-
tural onde domina” (SANTOS; MENESES, 2010, p. 9). No en-
tanto, a ideia de interculturalidade aqui assumida, é aquela que 
“pressupõe o reconhecimento recíproco e a disponibilidade para 
enriquecimento mútuo entre várias culturas que partilham um 
dado espaço cultural” (IDEM), de modo que o que se entende, é 
que a perspectiva intercultural transcende a de multiculturalis-
mo, posto que visa ultrapassar a relação cultura dominante-cul-
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tura dominada, sendo, portanto, admitida em uma visão utópi-
co-realista (SANTOS, 2007). 

Portanto, coerentemente com a perspectiva emancipatória 
e intercultural aqui assumida, entende-se por dignidade o mes-
mo que um processo de

emancipação que se constrói a partir do respeito aos prin-
cípios da igualdade e da diferença, bem como dos dife-
rentes saberes e direitos projetados nos diversos espaços 
estruturais, por meio do reconhecimento recíproco e da 
disponibilidade para enriquecimento mútuo entre as vá-
rias culturas que partilham um dado espaço cultural, ten-
do por base relações consubstanciadas numa ecologia de 
saberes. (MACHADO; TEIXEIRA, 2017, p. 91-92)

Um pressuposto de característico avanço qualitativo no 
processo emancipatório evocado, tem a ver não somente com 
o reconhecimento em si da diferença, mas na prerrogativa do 
exercício de um direito, portanto, um elemento de justiça, num 
sentido mais amplo do “próprio direito à vida no sentido pleno” 
(MANZINI-COVRE, 1999). 

Pensa-se, assim, que para a construção de um olhar à dig-
nidade emancipatória de minorias étnico-sociais provenientes de 
fluxos migratórias externos e internos, no Brasil, a perspectiva 
intercultural aqui trazida ultrapassaria a de multiculturalismo, 
de modo a possibilitar a construção de um conhecimento pru-
dente para uma vida decente (SANTOS, 2006), sendo necessária 
ir além e assumir a utopia realista do reconhecimento recíproco 
e da disponibilidade para o enriquecimento cultural mútuo, o 
que pressupõe a ideia de uma ecologia de saberes (SANTOS, 
2010).  
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Assim, um passo para tal, acredita-se, tem a ver com o 
desenvolvimento de uma mentalidade democrática entre os ci-
dadãos, o que se pode viabilizar, entre outros aspectos, por meio 
da formulação e implementação de políticas educacionais e cul-
turais consequentes e antecedentes. 

Nesse sentido, é pertinente estudar as políticas públicas 
a partir de uma reflexão sobre os fluxos migratórios, ou mobi-
lidade (externa e interna) de sujeitos/grupos, e a sua relação 
com a cultura e educação de uma região, pois não só é possível, 
como necessário, elaborar programas culturais e educativos que 
atendam às exigências de promoção da qualidade de vida (bem-
-estar) e da dignidade humana, além de considerar a diversidade 
sociocultural na região.

Num contexto de democratização, não só é relevante intro-
duzir técnicas que possibilitem ao poder público implementar e 
orientar ações de políticas públicas, mas também a capacidade 
de estabelecer canais de participação dos vários atores sociais 
envolvidos.

Pensa-se, aqui, que a observação das dinâmicas sociais 
tendo como perspectiva a análise de políticas públicas, permite 
orientar os diversos níveis de poder no que se refere à inter-
venção do espaço público. Essas demandas apresentam novas 
características a partir do rápido processo de mudança nas so-
ciedades e, nesse sentido, defende-se que os fluxos migratórios 
e a configuração de minorias étnico-sociais também devem ser 
considerados.

O campo de estudos das dinâmicas sociais tem como pres-
suposto fundamental processos de identificação e de interação 
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social com a cultura e com o ambiente (BONINI; SARTORELLO; 
SCABBIA, 2017). Consideram-se as tensões decorrentes das de-
sigualdades sociais, culturais e econômicas em que se geram no-
vos processos de exclusão que se concentram nas cidades, ou 
metrópoles que, por sua vez, apresentam uma grande demanda 
por políticas públicas de acesso a bens culturais, à saúde, à edu-
cação, ao meio ambiente saudável (água limpa, ar puro etc.) e ao 
saneamento básico e habitação.

Segundo Bonini, Sartorello e Scabbia (2017), nas dinâmi-
cas sociais há processos contínuos dos sistemas culturais, eco-
nômicos e políticos que constroem distintas posições de poder 
e de legitimidades, processos de inclusão e de exclusão. Falar de 
dinâmicas sociais é falar de um todo: identidade, pertencimen-
to, padrões físicos, mentais e espirituais, valores e, evidente, de 
desigualdades justamente porque são instâncias de poder que 
demarcam hierarquias e poder de decisão.

Por uma Educação e Cultura que Promovam o Bem-Estar e 
Protejam a Dignidade

Com a globalização e a nova configuração do capitalismo, a 
partir das últimas décadas do século passado e em pleno desen-
volvimento no corrente século, a dominação dos mercados sob 
os mais diversos âmbitos da vida social se intensificou (SAN-
TIAGO, MACHADO, 2015).

Tais questões, entre tantas outras, desencadearam dois 
processos que afetaram a identidade cultural de muitas “comu-
nidades”, regiões, países. Um primeiro, na dimensão da cultura 
local, que, segundo Hall (2006), sofreu um forte impacto em 
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seus saberes e fazeres, que foram perdendo espaço devido à in-
tensa infiltração cultural, que fragmentou os códigos culturais 
e possibilitou a presença do efêmero, do flutuante, que trouxe 
consequências e o enfraquecimento das identidades culturais 
locais. Um segundo aspecto consiste nos intensos processos 
migratórios internos e externos, que forçam os indivíduos a in-
vestir em outros territórios e que acabam sofrendo em muitos 
espaços e contextos com preconceitos/discriminações ligados à 
sua forma de ser e estar no mundo.

Essas perspectivas se apresentam como um desafio à edu-
cação, aos sistemas públicos de ensino, aos profissionais que 
atuam nas escolas, visto que, além de terem que desencadear 
processos educativos que permitam a assunção e o fortalecimen-
to das identidades locais, devem também se atentar para a plu-
ralidade de culturas dos migrantes, que são legítimas e acabam, 
por sua vez, influenciando e estabelecendo novas constituições 
culturais em diálogo com as culturas locais. 

Educar, segundo esses parâmetros, possibilita ao indiví-
duo uma formação sólida, que permite o desenvolvimento de 
um olhar crítico sobre a realidade, sobre a vida e suas múltiplas 
formas de se organizar, sobre as formas de viver e de conviver 
com o outro e, acima de tudo, para a construção de um mundo 
melhor, um mundo que necessita ser transformado para garan-
tir uma existência digna e uma vida de qualidade para todos. 
Educar para humanizar, para o respeito ao outro, para com seus 
patrimônios culturais, compreendendo a cidade como um bem 
comum, de maneira que promova o desenvolvimento moral, éti-
co, social e cultural, de modo a produzir uma sociedade decente, 
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no sentido mesmo empregado por Margalit (1998), ou seja, uma 
sociedade na qual as instituições não humilhem as pessoas. 

Vale lembrar que a educação, que entende que o indivíduo 
tem direito à cultura, à fruição dos patrimônios culturais, tam-
bém visa a uma formação para a participação e de interferência 
nas decisões públicas, por exemplo, sobre as políticas culturais 
e educacionais, que, por intermédio de sua articulação com os 
movimentos sociais exija o direito individual e da comunidade 
à cultura, à educação, ao direito de produzir cultura, em uma 
perspectiva de superação e de oposição a políticas neoliberais 
voltadas à cultura, que têm como princípio transformar a cultura 
em meros “produtos/serviços”, a serem comercializados num 
dado mercado cultural, o qual, muitas vezes, atenderia a uma 
pequena parcela elitizada da população.

De fato, pensa-se na necessidade de se propor uma repo-
litização global da prática social (SANTOS, 2010a), sendo que 
por politizar, entenda-se, “identificar relações de poder e imagi-
nar formas práticas de as transformar em relações de autoridade 
partilhada (SANTOS, 2010a, p. 271).     

Assim, defende-se a formulação e a implementação de po-
líticas públicas de educação e cultura que tomem for foco o de-
senvolvimento de um rumo de emancipação social, sendo esta 
compreendida como “o conjunto de processos econômicos, so-
ciais, políticos e culturais que tenham por objetivo transformar 
as relações de poder desigual em relações de autoridade partilha-
da” (SANTOS, 2010, p. 14). 

Nessa direção, acredita-se que os diversos atores sociais 
locais/regionais, preocupados com a proteção da dignidade e à 
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promoção de bem-estar, poderiam/deveriam pensar e conduzir 
suas ações no sentido do desenvolvimento de políticas públicas 
educacionais/culturais, por exemplo, que promovessem a inclu-
são da arte na escola, especialmente das artes visuais (artes plás-
ticas, cinema, fotografia), sob o panorama da antropologia visual 
(RIBEIRO, 2012), pois parte-se da concordância com Bergala 
(apud RIBEIRO, 2012, p. 8), quando refere que “a grande hipó-
tese do cinema ou da arte, é a do encontro com a alteridade, isto 
é, o encontro com o radicalmente outro, no contexto escolar”. 

Tal perspectiva pode ser interessante, admita-se, uma vez 
que as migrações têm sido objeto, pelo menos desde o início do 
século XX, da representação cinematográfica (RIBEIRO, 2015), 
portanto, seria nessa direção que se poderia pensar/agir, isto é, 
sob a perspectiva da arte como experiência e de uma educação 
humanista para a dignidade humana e o bem-estar social. 

Outro exemplo que poderia ser trazido à tona, tem a ver 
com a esfera educacional universitária.  Nesse âmbito, a pro-
dução de conhecimento sobre fluxos migratórios, minorias ét-
nico-sociais e a formação humana à dignidade e o bem-estar 
social, especialmente tomando-se o caráter local/regional de 
abrangência, faz-se necessária, de modo que estudos que pro-
curem compreender a importância do respeito à dignidade das 
minorias, dos seus patrimônios culturais e suas diversidades 
seriam apreciáveis, assim como investigações que busquem en-
tender a percepção acerca das diferentes formas de compreensão 
e acolhimento da diversidade étnico-cultural, além de estudos 
que visem analisar a gestão de políticas públicas de acolhimen-
to da diversidade étnico-cultural. Na mesma direção, atividades 
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extensionistas também seriam bem-vindas, preferencialmente 
atreladas à pesquisa e ao ensino, como as propostas, por exem-
plo, pelo Laboratório de Estudos da Cultura Empreendedora 
(MACHADO, 2018). 

Aliás, no tocante à extensão, em particular, entende-se a 
mesma como um instrumento potencialmente eficaz à sensibi-
lização e conscientização da comunidade - interna e externa às 
Instituições de Ensino Superior (IES) – para temas relevantes a 
um convívio democrático e cidadão. Nesta linha, é recomendável 
que a extensão tenha centralidade na reforma democrática da 
universidade, de modo a atribuir a esta uma “participação ativa 
na construção da coesão social, no aprofundamento da democra-
cia, na luta contra a exclusão social e a degradação ambiental, na 
defesa da diversidade cultural” (SANTOS, 2011a, p. 73). 

Nesse sentido, pode-se admitir a extensão como uma “ca-
tegoria ética que permanentemente deve nortear o ensino e a 
pesquisa, possibilitando que as IES cumpram sua responsabili-
dade social” (CALDERÓN, 2007, p. 49). A formulação de uma 
política pública educacional/cultural que favorecesse essa pers-
pectiva, sem dúvida tenderia a fortalecer uma sociedade ideal-
mente pensada, mais justa; e realística e presentemente consi-
derada, menos indecente.

Análise de políticas públicas educacionais e culturais à luz 
dos modelos institucionalista e de processos: uma proposi-
ção.

Passa-se, neste item, à proposição da análise de políticas 
públicas educacionais/culturais, tendo-se por base os modelos 
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teóricos institucionalista e de processos. Na verdade, trata-se de 
imaginar como seria a análise de uma política pública não ne-
cessariamente determinada, mas isto sim, de uma especulação 
teórica de como seria a realização de uma pesquisa à luz dos dois 
referidos modelos de análise. 

Torna-se útil, portanto, uma explicitação sobre a visão que 
aqui se tem sobre o que se entende por política pública, mes-
mo que de maneira sucinta. Assim, numa primeira aproxima-
ção, pode-se considerar uma característica das políticas públicas, 
qual seja, a de se constituir como um meio de concretização dos 
direitos que estão codificados nas leis (DIAS; MATOS, 2012). 
Ademais, poder-se-ia assumir ainda, que “uma política pública 
implica o estabelecimento de uma ou mais estratégias orienta-
das à solução de problemas públicos e/ou à obtenção de maiores 
níveis de bem-estar social” (DIAS; MATOS, 2012, p. 150). Nesta 
direção, uma definição possível de ser admitida, seria aquela que 
propõe que as políticas públicas

são as ações empreendidas ou não pelos governos que 
deveriam estabelecer condições de equidade no convívio 
social, tendo por objetivo dar condições para que todos 
possam atingir uma melhoria da qualidade de vida com-
patível com a dignidade humana. (DIAS; MATOS, 2012, 
p. 12)

Para Secchi (2016, p. 5), “dois conceitos são fundamentais 
para entender o campo da política pública: o problema público 
e a política pública”, sendo que o primeiro termo trataria do fim 
ou da intenção da resolução; e o segundo, tem a ver com o meio 
para se chegar ao fim, ou ainda, seria uma diretriz elaborada para 
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enfrentar um problema público (SECCHI, 2013).  
Assim, da mesma forma que se pode compreender uma 

diretriz enquanto uma linha mestra e genérica de ação, portanto, 
algo a ser levado a cabo por meio de metas, programas, procedi-
mentos etc., pensa-se que uma vez formulada, uma determinada 
política pública deve ser implementada, com vistas a algum re-
sultado desejado. Nesse sentido, é que se considera a pertinên-
cia e a relevância da utilização de modelos de análise de políticas 
públicas, pois de acordo com Dye (2014), os modelos enquanto 
uma representação, mesmo que simplificada de algum aspecto 
da realidade, possuem serventia, tais como:

simplificar e esclarecer nossas ideias sobre política e po-
líticas públicas; identificar aspectos importantes de ques-
tões político-sociais; ajudar-nos a nos comunicarmos, 
focalizando as características essenciais da vida política; 
direcionar nossos esforços para compreender melhor as 
políticas públicas, sugerindo o que é importante e o que 
não é importante; propor explicações para as políticas pú-
blicas e prever suas consequências. (DYE, 2014, p. 110)

Dessa maneira, dois dos modelos que comumente pos-
suem utilidade à análise de políticas públicas são o da aborda-
gem institucionalista, ou seja, aquele que compreende a política 
como um produto institucional; e o outro que ora interessa-nos, 
é o modelo do processo, que entende a política como atividade 
política. Sendo assim, como poderia ser analisada por meio dos 
referidos modelos teóricos, uma política pública qualquer volta-
da à formação humana e à dignidade e que tenha por foco mino-
rias étnico-sociais oriundo de fluxos migratórios?

Dentro da ciência política, não é de hoje que as instituições 
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governamentais têm tido centralidade de atenção, sendo mesmo 
a relação de tais instâncias e as políticas públicas de estreita in-
timidade, uma vez que, em geral, uma determinada política não 
se transforma em política pública sem que antes a mesma seja 
adotada, implementada e feita cumprir por alguma instituição 
governamental, ou seja, uma política governamental que impli-
caria em uma obrigação legal (DYE, 2014). 

Ainda seguindo com Dye (2014), as instituições governa-
mentais proporcionam às políticas públicas três características 
distintas: legitimidade; universalidade; e a coerção da sociedade. 
Além disso, a abordagem institucional, na ciência política, não 
tem dado muita atenção – o que também é possível de ser fei-
to – às relações entre a estrutura das instituições governamen-
tais e o conteúdo das políticas públicas; sendo certo afirmar, isto 
sim, que os estudos orientados pelo modelo institucionalista, 
são aqueles que têm priorizado a descrição de instituições go-
vernamentais específicas, por exemplo, as suas estruturas, sua 
organização, suas atribuições e funções, não vindo a indagar de 
forma sistemática, possíveis impactos que as características ins-
titucionais trazem aos resultados das políticas (IDEM). 

Na área da política social, e dentro desse tipo de política 
pública (DIAS; MATOS, 2012), especificamente a política diri-
gida à educação, tomando-se como referência o modelo teórico 
institucionalista, se poderia indagar sobre, por exemplo, se as 
políticas públicas federais têm correspondido às preferências da 
população, comparativamente às políticas estaduais e munici-
pais; ou ainda, sobre de que maneira a divisão de responsabili-
dades entre os entes governamentais federal, estadual e munici-
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pal têm afetado o conteúdo das políticas públicas educacionais 
(DYE, 2014).

O outro modelo teórico que ora discutimos, a fim de anali-
sar uma política pública qualquer direcionada à formação huma-
na e à dignidade, tendo por foco minorias étnico-sociais oriun-
das de fluxos migratórios, é aquele que tem como um de seus 
objetivos principais, o de descobrir padrões identificáveis de ati-
vidades, também reconhecidos como “processos” (IDEM). Em 
geral, tal perspectiva teórica, que tem tido por foco os processos 
e os comportamentos políticos, além de ter absorvido a atenção 
da ciência política por décadas (IBDEM), do ponto de vista da 
análise da política pública, tem a ver com a busca de entender 
“o processo e o modo como ele funciona” (JONES, 1978, p. 12). 

Nessa direção, o conjunto de processos político-adminis-
trativos oriundo do agrupamento de várias atividades que pos-
suem sua base na relação com as políticas públicas, normalmente 
segue uma série se atividades públicas, tais como o da identifi-
cação do problema, a organização da agenda para deliberação, a 
formulação de propostas de políticas, a busca de legitimação das 
políticas, a implementação das políticas e a avaliação das polí-
ticas (DYE, 2014). De fato, o que interessa analisar a partir do 
modelo do processo político-administrativo, não é o conteúdo 
da política pública em si, tampouco a sua substância, isto é, o 
“quem ganha o que e por quê”, ao invés disso, interessa-se pelos 
processos por meio dos quais ela é desenvolvida, implementada 
e eventualmente alterada (IDEM).  

Assim, é comum se verificar nos estudos fundamentados 
no modelo de processo, análises descritivas a partir dos pro-
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cessos político-administrativos macro já citados, quais sejam: 
identificação do problema, montagem da agenda, formulação de 
propostas, legitimação da política, implementação e avaliação 
(IBDEM). 

Portanto, se se tomar como exemplo uma política específi-
ca ou setorial (DIAS; MATOS, 2012) qualquer direcionada à área 
da cultura, e que tenha por foco questões voltadas às minorias ét-
nico-sociais oriundas de fluxos migratórios, o que haveria de ser 
tomado como aspectos a serem investigados, segundo o modelo 
de processo (DYE, 2014; JONES, 1978), algumas das atividades/
questões pertinentes seriam as seguintes: como se tornam ma-
nifestas as demandas sociais, para fins de ação governamental? 
Como são determinadas as questões a serem decididas e os pro-
blemas a serem tratados? Como são desenvolvidas as propostas 
de políticas, com vistas à resolução das questões e problemas 
identificados? Como se dá a seleção de uma proposta? Como se 
dá o apoio político para a proposta selecionada? Como se dá o 
processo de transformar a proposta em lei? Como se dá a cria-
ção de estruturas à prestação de serviço, a alocação de recursos 
econômico-financeiros e o asseguramento do cumprimento das 
leis? Quais são os outputs dos programas governamentais? Quais 
são os impactos dos programas sobre os grupos-alvo e sobre os 
outros grupos? Há mudanças/ajustes? Se sim, quais foram?

Considerações finais

O objetivo deste ensaio foi o de analisar, mesmo que es-
peculativamente, como poderia se dar a análise de políticas pú-
blicas voltadas à formação humana e à dignidade, tendo-se por 
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foco minorias étnicas e sociais oriundas de fluxos migratórios, 
tomando-se a região do Alto Tietê, preferencialmente, como re-
ferência espacial e sociocultural. 

As referências teóricas que fundamentaram a presente 
análise “prospectiva”, se assim se pode dizer, foram os modelos 
de processos político-administrativos e o institucional. 

Para tanto, não se tomou como objeto de estudo uma ou 
outra política pública educacional (social) e/ou cultural (seto-
rial/específica) real. No lugar disso, procurou-se, aproximativa-
mente, indicar algumas perguntas costumeiramente característi-
cas orientadas pelos referidos modelos teóricos, assim como um 
brevíssimo vislumbre do tipo metodológico central nos estudos 
orientados por tais modelos. 

O esforço aqui empreendido visou contribuir, principal-
mente, para que outros pesquisadores que se interessem pelo 
tema, percebam e compreendam a relevância da coerência inter-
na da pesquisa, ou seja, a requerida correspondência epistêmica, 
teórica e metodológica.  

Para além do tema central ora objeto de nossa preocupa-
ção, pensa-se que se faz relevante a produção de conhecimento 
voltada às minorias étnico-sociais oriundas de fluxos migrató-
rios e as dinâmicas sociais desencadeadas por esses processos, 
especialmente na esfera local/regional do Alto Tietê, pois há 
muito se sabe, mais pela experiência imediata do que pela análi-
se rigorosa e sistemática, que a referida região apresenta um his-
tórico de recebimento de migrantes (externos e internos), o que 
certamente traz desafios à construção de relações promotoras de 
dignidade num sentido emancipatório. 
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Ademais, preocupa-nos sobremaneira o crescimento (in-
terno e externo) de notícias que nos chegam sobre violações 
diversas, tendo por foco indivíduos/grupos migrantes, o que, 
certamente, em nada contribui à produção de uma sociedade de-
cente e civilizada. 

Acrescente-se ainda, que os dois modelos teóricos de aná-
lise de políticas públicas aqui brevemente discutidos, de manei-
ra alguma esgotam as possibilidades de estudo sobre o tema em 
questão. De fato, poder-se-ia enfocar o assunto de interesse sob 
outras lentes, tais como, por exemplo, as abordagens de grupo, 
de elite, racional, opção pública, incremental, sistêmica, dos jo-
gos, entre outras, o que, sem dúvida ensejaria a produção de 
diferentes perguntas e delineamentos metodológicos. 

Finalmente, acredita-se firmemente que o tema “Fluxos 
Migratórios e Políticas Públicas Culturais e Educacionais à For-
mação Humana e à Dignidade” mereça ser estudado, sendo este 
texto, além de um esforço orientador à pesquisa sobre o assunto 
no âmbito local/regional, com vistas ao bem-estar e à dignidade 
humana, um convite para que novos estudiosos em políticas pú-
blicas por esses caminhos possam se aventurar.
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Identidade Cultural e Segregação 
Espacial: uma reflexão sobre um 

espaço público

Edilene Sanchez Baptista
Francisco Carlos Franco

Introdução

O objetivo do nosso estudo é trazer um ensaio acerca das 
Políticas Públicas voltadas aos espaços localizados em territórios 
públicos que são entregues à sociedade civil. Trazemos uma re-
flexão sobre a maneira como o poder público valida a importân-
cia do fortalecimento da identidade local, por meio da cultura, 
bem como, ao se entregar um espaço à população, ele contempla 
as questões voltadas à acessibilidade.

A palavra território vem de terra, que formalmente, signi-
fica uma porção não pedregosa, asfaltada, ou cimentada da su-
perfície terrestre, e que pode ser argilosa, arenosa ou saibrosa, 
formando o limite terminus sobre determinada área geográfica, 
contendo limites de soberania, disciplina, vigilância e jurisdição, 
o território transmite psicologicamente a sensação de fechamen-
to (SANTOS, 1996, p.235).

Já um espaço público ou social é muito mais amplo que 
território, o espaço transcende fronteiras, refere-se originalmen-
te às relações entre formas e objetos, bem como, às relações dos 
movimentos dos objetos, que se movem infinitamente(...) o es-
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paço além de transcender fronteiras ele psicologicamente trans-
mite a sensação de abertura. (SANTOS, 1996, p.236). Santos, 
2004 colabora com nossa definição acerca de espaço social:

Por ter essa especificidade de compreender complexos 
sistemas de relações, o espaço social não coincide neces-
sariamente, nem deve ser confundido com o espaço habi-
tado por uma determinada comunidade. Portanto, é im-
possível reduzir o espaço social a um espaço geográfico. 
O espaço social envolve, do ponto de vista metodológico 
e teórico, três conceitos: forma, estrutura e função. Isto 
é, ele pode ser objeto de análises formal, estrutural ou 
funcional. Cada um deles aporta uma metodologia para 
o estudo daquilo que, à primeira vista, pode parecer in-
decifrável. Se a sociedade produz a paisagem, além das 
formas geográficas e da estrutura social, devemos tam-
bém considerar “as funções e os processos que, através 
das funções, levam a energia social a transmudar-se em 
formas” (SANTOS, 2004, p. 61). 

 No ainda famoso Manifesto Comunista, Marx (1967) afir-
ma, textualmente, ser a América o elemento condutor para uma 
economia mundializada, o que, implicitamente, confere ao espa-
ço geográfico mais do que um mero papel de reflexo do processo 
social, dando então o sentido amplo de espaço.

 Por “sociedade civil” entende-se que é o lugar onde sur-
gem e se desenvolvem os conflitos econômicos, sociais, ideo-
lógicos, religiosos, que as instituições estatais têm o dever de 
resolver ou através da mediação ou através da repressão, sempre 
de forma coativa (BOBBIO,1987, p.33).

No que se refere à acessibilidade, segundo a Lei Brasileira 
de Inclusão:  é a possibilidade de qualquer pessoa, com ou sem 
deficiência, acessar um lugar, serviço, produto ou informação de 
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maneira segura e autônoma (BRASIL, 2015). Quanto aos con-
ceitos acerca de cultura e identidade cultural reservamos um ca-
pítulo específico para conceituação.

Método

O estudo da temática cultural da cidade de Mogi das Cru-
zes estruturou-se em duas etapas, incialmente verificamos o 
contexto da cidade, considerando o global, pressupondo uma 
generalização. Após procurou-se ressaltar a especificidade que o 
Município tem, neste caso verificar uma porção menor do espaço 
regional, que possui particularidades intrínsecas que ressaltam 
a cultura nipônica, neste caso o Parque Centenário. Inicialmen-
te, fez-se um amplo levantamento bibliográfico com autores que 
vivem a temática da fundamentação sobre definições e concep-
ções acerca de espaço, território, segregação espacial, desigual-
dade social, cultura, identidade cultural e capitalismo. Defini-
das as matrizes teóricas, a segunda etapa deu-se com a coleta 
de dados relativos à evolução sociocultural da cidade de Mogi 
das Cruzes, especificamente a relacionada ao público nipônico, 
tais informações foram coletadas no site da prefeitura da cida-
de, bem como, o levantamento de dados estatísticos no site do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. Realizamos 
também uma visita-técnica ao Parque Centenário, onde anali-
samos as estruturas do parque internamente e externamente, 
verificamos a localização, se há um conceito de acessibilidade 
expressivo ou não do parque. A cidade de Mogi das Cruzes foi 
selecionada pela sua expressividade mediante ao processo de 
povoamento e importância histórica cultural para o Alto Tietê, 
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também por ter o melhor Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), segundo dados do IBGE. Quando realizamos a análise 
bibliográfica, seguimos Bardin, para a abordagem qualitativa dos 
dados que se caracteriza por um conjunto de técnicas de análise 
das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáti-
cos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indica-
dores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/percepção destas mensagens (BARDIN, 
2006). Appolinário, (2012) ratifica o conceito de Bardin (2006) 
afirmando que:

a) organiza-se o texto destacando e numerando cada fala 
do(s) sujeito (s), cada uma dessas falas recebe o nome de 
unidade de registro; b) as unidades de registro devem ser 
analisadas e classificadas de acordo com o seu conteúdo 
e o resultado é denominado unidade de contexto; c) a 
terceira etapa do processo consiste na categorização das 
unidades de registros, de acordo com uma análise semân-
tica; d)mapeando-se as inter-relações entre as diversas 
categorias, podem ser obtidos esquemas que revelam a 
articulação que servirá de base à interpretação teórica do 
material; e) finalmente, procede-se à interpretação dos 
esquemas, comparando-os com os referenciais teóricos 
desejados ou mesmo produzindo-se uma nova teoria a 
partir dos esquemas obtidos. (APPOLINÁRIO, 2012, 
p.165).

Nessa perspectiva, alinhamos os conceitos a coleta de da-
dos e fizemos  observação “in loco”, podendo interpretar e ana-
lisar a gênese e evolução da região cultural, bem como entender 
como se configuram os espaços e a cultura naquele território.

Cultura e Identidade Cultural: os efeitos na sociedade de 
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consumo

O conceito de cultura é considerado amplo e complexo, 
acreditamos ser um conjunto de crenças e valores que orientam 
as ações de um determinado grupo social, conferindo-lhes carac-
terísticas singulares. Turner nos ensina que “cultura é um siste-
ma de símbolos que uma população cria e usa para organizar-se, 
facilitar a interação e para regular o pensamento” (TURNER, 
2000, p. 46).

Segundo Silva e Silva (2010), existem múltiplas defini-
ções, não consensuais e que apresentam, inclusive, contradições 
entre as diversas acepções formuladas ao longo do tempo. Os 
autores apontam uma definição clássica de cultura, mas ainda 
atual, proposta por Edward Tylor no século XIX, segundo a qual 
o significado mais simples do termo.

[...] afirma que cultura abrange todas as realizações ma-
teriais e os aspectos espirituais de um povo. Ou seja, em 
outras palavras, cultura é tudo aquilo produzido pela hu-
manidade, seja no plano concreto ou no plano imaterial, 
desde artefatos e objetos até ideias e crenças. Cultura é 
todo complexo de conhecimentos e toda habilidade hu-
mana empregada socialmente. Além disso, é também 
todo comportamento aprendido, de modo independente 
da questão biológica. (SILVA e SILVA, 2010, p. 85). 

Segundo Chauí (2006), a cultura é um conjunto de práticas 
contemporâneas, ações, e instituições pelos quais os homens se 
relacionam entre si e com a natureza e delas se distinguem. “[...] 
é, pois, a maneira como os humanos se humanizam” (CHAUÍ, 
2006, p. 111). 

 Cândido (1995) explica que humanização é o processo 
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que verifica no homem os atributos essenciais, “como o exercí-
cio da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com 
o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar 
nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da com-
plexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor” (CANDI-
DO, 1995, p. 249).

 Portanto, podemos identificá-la como o elemento consti-
tuinte primário da identidade. Por meio desse conjunto de sím-
bolos, um povo se reconhece, estabelece seu modo de vida e o 
retransmite para as gerações futuras. No entanto, como adver-
tem Silva e Silva (2010), todas as culturas têm uma estrutura 
própria, todas mudam, todas são dinâmicas.

 Sobre os aspectos institucionais e marcos legais, os me-
canismos de garantia da preservação da cultura no Brasil estão 
distribuídos na legislação federal, dos Estados e dos municípios. 
A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) reservou uma ses-
são para tratar especialmente da temática. O texto estabelece 
a garantia de pleno exercício dos direitos culturais a todos os 
cidadãos e o acesso às fontes da cultura nacional e afirma o apoio 
do Estado à valorização e a difusão das manifestações culturais 
(BRASIL, 1988). Também prevê a proteção das manifestações 
culturais populares, indígenas e afro-brasileiras. Neste sentido, 
a Carta Magna representa uma conquista significativa na preser-
vação da diversidade.

Quando refletimos sobre a diversidade cultural, integra-
mos os processos de globalização à cultura e automaticamente 
realizamos o que Bauman ensina sobre progressiva segregação 
espacial, a progressiva separação e exclusão pois o que é único 
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passa a não ser valorizado em detrimento do homogêneo, e o 
que importa é a transformação de indivíduos em consumidores, 
Bauman (1999).

Uma das definições que Claval (1999) nos traz é que se 
denomina cultura, quando esta permeia a comunidade étnica na 
qual foi concebida, orientando suas ações e relações com o es-
paço, materializando neste, suas características distintas. Neste 
caso essas características entendemos serem símbolos dos quais 
um grupo se reconhece como igual, este símbolo é o que Cla-
val (1999), apud Schmidt (2016) denomina de código cultural. 
Logo, segundo Neto (et al, 2008, 140):

[...] a cultura consiste basicamente, num conjunto de 
crenças e valores que orientam as ações de um determi-
nado grupo social, a partir de sistemas simbólicos que o 
tornam distintos dos demais, conferindo-lhe caracterís-
ticas singulares. Esta por sua vez, definem o grupo so-
cial através do contraste, originando assim a identidade 
cultural.

Hall (2006) também afirma que as identidades culturais 
são marcadas por um hibridismo, que teve origem na migração 
dos povos pelos territórios do planeta e que essas identidades 
estão em constante mudança. Portanto, não faz sentido falar em 
uma identidade nacional, mas sim em um processo de identifi-
cação, sujeito a mudanças e transformações, uma vez que são 
intrínsecas.

Considerando que esses processos identitários são grada-
tivos, nessa cultura da globalização, é necessário haver um pro-
cesso de ressignificação da cultura pois ela não é e nunca será 
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sempre igual. Esses processos de globalização tiram e trazem 
algo da cultura sempre. Essa janela da conexão está sempre aber-
ta, facilitando essa troca, e também dizendo a relação comercial. 

Essa gana do capitalismo contribui para a não preservação 
da cultura. A imaterialidade cultural de um povo corre o risco 
de se perder se não for valorizada e se não dispor de meios para 
ser protegida e disseminada para as futuras gerações. Esta é uma 
reflexão necessária, alvo de pesquisadores e de interesse social. 

A partir desta compreensão defendemos a necessidade de 
formulação de políticas públicas que integrem a cultura e preser-
vação das nações sobre o argumento da globalização, acabam por 
perder sua identidade.  

Neste sentido, verificamos a preservação da Cultura ni-
pônica na cidade de Mogi das Cruzes com a entrega do Parque 
Centenário, em comemoração aos 100 anos de imigração japo-
nesa na cidade. Ao descrever sobre a cultura japonesa, Furihata 
(2008, p.14) afirma que:

[...] é neste ambiente que encontramos as respostas para 
algumas razões pelas quais as manifestações culturais do 
Japão são tão apreciadas nos dias de hoje em todo mun-
do, cujos fundamentos de caráter filosófico e doutrinário 
ensejam ao homem aperfeiçoar e enobrecer o seu caráter, 
lançando um olhar espiritual na direção do caminho exal-
tando um convívio fraternal entre os homens.

Trazemos agora uma breve conceituação sobre o parque 
e a Cidade de Mogi das Cruzes, posteriormente uma reflexão 
sobre a composição dos espaços públicos e as questões voltadas 
à acessibilidade.
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A cidade de Mogi das Cruzes e o Parque Centenário: breve 
contextualização e possíveis reflexões

Figura 1 Identificação do local de entrada, fonte: os autores

Fonte: os autores

Figura 2 União das bandeiras do Brasil e Japão

Fonte: os autores
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Segundo IBGE (2010) a cidade de Mogi das Cruzes con-
tava com 387.779 habitantes, sendo a população estimada para 
2016 de 429.321 habitantes. O Município tem uma área territo-
rial de 712,541 km², sendo a densidade demográfica de 544,12 
habitantes por km². 

Considerado o melhor Índice de Desenvolvimento Huma-
no (IDH) do Alto Tietê, a Cidade conta com variadas manifesta-
ções de cultura, entre elas destacamos a nipônica, que em 2008 
comemorou 100 anos de imigração na cidade.

É inegável que a cultura nipônica exerce uma influência 
significativa na cidade de Mogi das Cruzes, com isso, destacamos 
o legado imaterial transmitido de geração em geração através 
dos costumes, sabores e valores. 

A Constituição Federal, em seu artigo 215, assegura que o 
Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 
e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais populares.

Com base neste artigo da CF, ressaltamos que além de uma 
implementação da lei houve um resgate sobre a importância das 
tradições populares japonesas na sociedade. Nosso estudo trará 
reflexões acerca da composição do Parque Centenário, entregue 
a população Mogiana sob o argumento da comemoração do lega-
do centenário da imigração japonesa na cidade, especificamente 
no bairro Botujuru.

O território em que se localiza o parque foi uma jazida de 
extração de areia que, na década de 70, foi explorada pela Em-
presa de Mineração Lopes. Ocorre que, segundo o referencial 
Técnico do IBMA toda empresa de Mineração deve ter o controle 
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e devolução para a sociedade dos efeitos e impactos ambientais 
que nela causou, logo, a construção deste parque foi implemen-
tada em obrigatoriedade da Lei. 

O artigo 225, da Constituição Federal diz:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e 
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações”. No § 1o, inciso IV, este 
artigo incumbe ao poder público “exigir, na forma da lei, 
para instalação de obra ou atividade potencialmente de-
gradadora do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade”. No § 2o, deter-
mina-se que “Aquele que explorar recursos minerais fica 
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei”. Com relação às sanções 
penais, o parágrafo 3º estabeleceu que “as condutas e ati-
vidades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e adminis-
trativas, independentemente da obrigação de reparar o 
dano (BRASIL, 1988). 

A visita in loco trouxe um conhecimento acerca das estru-
turas arquitetônicas do parque. Constatamos que existem ques-
tões sobre a acessibilidade (regidas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT) que se encontram em não conformi-
dade. Não realizamos uma análise minuciosa do parque e sim 
global.

Constamos também que em alguns locais do parque, a en-
trada está proibida por falta de manutenção. A ponte fotografada 
(figuras 3 e 4)  é um exemplo disso, no site chamado visite Mogi, 
há uma foto da ponte que poderia ser vista o símbolo nipônico. 
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Porém, atualmente a paisagem que se vê é a de uma placa proi-
bindo a passagem e informando que a ponte é apenas decorativa.

Figura 3: imagem da ponte com vista ao monumento nipônico

Fonte: visitemogi.com
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Figura 4: imagem do mesmo local fotografada em 15.06.2017

Fonte: os autores

Segundo Milton Santos (2001), os componentes do espa-
ço são os mesmos em todo o mundo e formam a continuidade 
do tempo, porém variam quantitativa e qualitativamente segun-
do o lugar, essas variáveis são necessariamente seletivas, e por 
que não dizer, sociais. Amparados pela teoria dos dois circuitos, 
onde ele mesmo nos ensina que se trata de uma história espacial 
seletiva, podemos considerar que há um impacto dessas forças 
sociais na característica do lugar, portanto no território. 

A  figura 4  é um exemplo dessa variável, inicialmente a 
ponte foi oferecida como ponto de visualização do símbolo da 
cultura nipônica, atualmente, pela falta de manutenção, indire-
tamente da  preservação do patrimônio, ela está proibida de ser 
transitada, sob o argumento  de que ela é uma ponte decorativa. 
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Refletimos acerca da conservação do patrimônio cultural uma 
vez que passa pela necessidade de manutenção e preservação. 

O patrimônio cultural de um povo inclui sua história e 
pela sua memória, que são aspectos que formam sua identida-
de. Este patrimônio cultural e esta identidade são formadas pelo 
conjunto de saberes, fazeres, expressões, práticas e produtos. O 
fortalecimento da noção de pertencimento de indivíduos a uma 
sociedade, a um grupo ou a um lugar são os objetivos da preser-
vação do patrimônio cultural (BRAYNER, 2007, p.12).

Segundo o Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e 
Artístico (IPHAN, 2016), o patrimônio imaterial é transmitido 
de geração a geração, constantemente recriado pelas comunida-
des e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com 
a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identi-
dade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à 
diversidade cultural e à criatividade humana. Essa continuidade 
acaba virando memória do lugar uma vez que o patrimônio vai se 
deteriorando de tal forma que fica impossível mantê-lo, vejamos:

A reflexão humanista sobre a construção de uma identi-
dade passa pela consideração de uma herança e pela pre-
servação de um patrimônio sociohistórico, e se a capaci-
dade de recordar, preservar e perpetuar um passado faz 
parte de um sentimento identitário, esse último encontra 
um local de expressão privilegiada nos “lugares de me-
mória” (BERDOULAY, 1989, p.126)

Segregação espacial: um reflexo contemporâneo capitalista 
não inclusivo
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O conceito de segregação é um dos mais discutidos na lite-
ratura das ciências sociais. Sua origem histórica teria se dado na 
formação do gueto de Veneza, com a reclusão dos judeus numa 
ilhota, com muros e portas, tornando a palavra sinônimo de área 
segregada (WIRTH,1980 apud VASCONCELOS, 2013). 

O caso mais próximo do nosso estudo é o de Paris, onde o 
conceito de segregação perdeu seu sentido original e foi utiliza-
do para denunciar o acesso desigual aos equipamentos coletivos. 
e pelo fato de que a classe operária teria sido empurrada para a 
periferia e excluída da cidade (VASCONCELOS, 2013).

Em conformidade à segregação temos a acessibilidade 
onde sua definição é a possibilidade de qualquer pessoa, com ou 
sem deficiência, acessar um lugar, serviço, produto ou informa-
ção de maneira segura e autônoma.

Quanto às pessoas com deficiência, a Lei Brasileira de In-
clusão assegura:

Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, 
ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de opor-
tunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o 
acesso: I - a bens culturais em formato acessível; 
II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras ati-
vidades culturais e desportivas em formato acessível; e
 III - a monumentos e locais de importância cultural e a 
espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e es-
portivos. § 1º É vedada a recusa de oferta de obra intelec-
tual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob 
qualquer argumento, inclusive sob a alegação de prote-
ção dos direitos de propriedade intelectual. § 2º O poder 
público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à 
redução ou à superação de barreiras para a promoção do 
acesso a todo patrimônio cultural, observadas as normas 
de acessibilidade, ambientais e de proteção do patrimô-
nio histórico e artístico nacional(...) 
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Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa 
com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de for-
ma independente e exercer seus direitos de cidadania e 
de participação social. (BRASIL, 2013)

Verificamos que há uma segregação do espaço com rela-
ção à sociedade civil que é portadora de necessidade especial 
também. Não estamos ressaltando a questão da barreira arqui-
tetônica somente, mas visual, cinestésica, motora e sensorial, os 
chamados por Santos (2001) de “folk sector” , pessoas que estão 
dentro da cidade sem fazer parte dela. Serpa (2007) concorda 
dizendo que:

No espaço público da cidade contemporânea, o “capital 
escolar” e os modos de consumo são os elementos de-
terminantes das identidades sociais. Aqui, diferença e 
desigualdade articulam-se no processo de apropriação 
espacial, definindo uma acessibilidade que é, sobretudo, 
simbólica. (...) desse modo, a acessibilidade ao espaço 
público da/ na cidade contemporânea é, em última ins-
tância, “hierárquica”. (SERPA, 2007, p.20).

O autor define brilhantemente o sentimento de não per-
tencimento que os portadores de necessidades especiais comun-
gam, o de acessibilidade simbólica pois na prática ela acontece 
incompleta. Ora, o Município prefere construir um jardim senso-
rial a adaptar o espaço para que ele se torne realmente inclusivo.

Santos (2001) nos ensina que o componente territorial há 
de ser capaz de atribuir a todos os habitantes o suprimento de 
suas demandas, materiais e imateriais, incluindo cultura. Porém, 
a sociedade carece de políticas públicas que façam o acolhimento 
dos portadores de necessidades especiais, no sentido de dar-lhes 
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o direito de ser cidadão, de sentir-se participante dessa socieda-
de. Traremos a figura 5, que é uma imagem de barreira arqui-
tetônica do local, verificamos que não há guia para cegos, não 
somente neste local, mas por todo o parque. Também não há 
ciclovia e, as lajotas espalhadas pelo parque encontram-se desre-
gulares o que dificulta a mobilidade, tanto de cadeirantes, quan-
to de idosos, uma vez que o risco de queda é iminente.

Figura 5: imagem do espaço reservado para a implantação do jardim 
sensorial

Fonte: os autores

 Neste local do parque há uma divisão territorial pois se-
gundo uma placa de identificação, haverá a construção de um 
jardim sensorial. Porém a 1ABNT NBR 9050:2015, prevê a ade-
quação de parques públicos aos portadores de necessidades es-
peciais:

10.13.1 Parques, praças e locais turísticos que possuam 
pavimentação, mobiliário ou equipamentos edificados ou 
montados devem ser dotados de rotas acessíveis. 
10.13.2 Nos locais onde as características ambientais se-
jam legalmente preservadas, deve-se buscar o máximo 
grau de acessibilidade com mínima intervenção no meio 
ambiente.

1 Associação Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT NBR 9050:2015
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Antes da construção de mais uma obra publicitária o Mu-
nicípio deveria adequar o equipamento público às normas de 
acessibilidade. Vejamos a foto abaixo onde mostra com clareza a 
inexistencia de rotas de acesso, bem como, ao fundo da imagem 
mostra um banco, que também está em não conformidade com 
a Norma ABNT (grifos nossos), que reza:

3.1.29 piso tátil: piso caracterizado por textura e cor 
contrastantes em relação ao piso adjacente, destinado a 
constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientação, 
principalmente, às pessoas com deficiência visual  ou bai-
xa visão. São de dois tipos: piso tátil de alerta e piso tátil 
direcional
3.1.25  linha-guia qualquer elemento natural ou edifica-
do que possa ser utilizado como referência de orientação  
direcional por todas as pessoas, especialmente as com 
deficiência visual
6.3.8 Sinalização no piso: A sinalização visual e tátil no 
piso indica situações de risco e direção
3.1.25  linha-guia: qualquer elemento natural ou edifica-
do que possa ser utilizado como referência de orientação 
7.14.2 Os bancos devem ser providos de encosto, ter 
profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima  de 0,70 
m e ser instalados a uma altura de 0,46 m do piso acaba-
do. Os bancos devem estar dispostos de forma a garantir 
as áreas de manobra, transferência e circulação, conforme 
Seção 4. Recomenda-se espaço inferior ao banco de 0,30 
m, livre de qualquer saliência  ou obstáculo, para permitir 
eventual área de manobra.



67

Figura 6: imagem demonstrando acessibilidade ausente na rota, bem 
como, no banco do parque

Fonte: os autores

Na figura número 7, a placa mostra que a obra iniciada 
em janeiro de 2017 e será concluída no próximo mês de julho 
p.f. Ressalta-se que a visita in loco ocorreu no dia 15 de junho 
de 2017, restando 1 mês e meio para finalização da obra. O que 
pudemos perceber e que o espaço não foi alterado até a data da 
visita.

Figura 7: imagem da placa de implantação do jardim sensorial

Fonte: os autores

Notamos que o parque público é um espaço aberto à popu-
lação, e que deveria ser acessível a todos, uma vez que é posto à 
disposição de seus usuários, mas isso não é suficiente para defi-
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ni-lo como espaço público (SERPA, 2007). Para o autor:

esse processo de reconhecimento é resultado de uma 
concepção ou da promoção do parque público como ce-
nário, destinado à fascinação dos futuros usuários, trans-
formando-o em uma espécie de imagem publicitária dos 
administradores locais, sem nenhuma continuidade com 
práticas sociais que pudessem dar-lhe conteúdo e signifi-
cado (...) Com a instauração e consolidação de um mer-
cado de paisagem e do paisagismo, os novos parques são, 
hoje, mediadores da cultura oficial, nivelando diferenças 
e fazendo emergir uma representação estática, teatraliza-
da e simplificada da Natureza no contexto urbano. (SER-
PA, 2007, p.35 e 37)

Quanto à divulgação da obra na placa trazemos uma refle-
xão de Arendt (2002), Apud Serpa (2007, p.160) onde menciona 
que a cultura é ameaçada quando todos os objetos, produzidos 
no presente e no passado, são tratados como meras funções da 
sociedade, para satisfazer a alguma necessidade, o local passa a 
não ser visto como patrimônio e sim como objeto de publicidade 
política, gerando assim a subcultura.

É no território que se reflete a dinâmica da sociedade, 
segundo Santos (2001) é nele tal como ele atualmente é, que 
a cidadania se dá tal como ela é hoje, ou seja, incompleta. 
Ressaltamos a importância da criação de políticas públicas que 
implementem o respeito à cultura e à acessibilidade, como busca 
de liberdade para os povos, e seja efetiva quanto a conservação 
dos espaços, enquanto patrimônio imaterial. Há uma reflexão de 
Bourdieu muito interessante:

Esse subespaço continua sendo um espaço social, no in-
terior do qual está em jogo um tipo particular de alvos 
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sociais, interesses que podem ser absolutamente desinte-
ressantes do ponto de vista do que está em jogo no mun-
do exterior (BOURDIEU, 2004, p 115).

Serpa (2007) conversa com Santos (2001) e Bourdieu 
(2004) quando diz que é difícil de suportar a massa, não pela 
quantidade de pessoas, mas sim, suportar a ideia de que o mun-
do perdeu literalmente a força de juntar-se e dialeticamente rela-
cionar-se, separaram-se somente (SERPA, 2007, p.36).

Nossa sociedade sofre de um desengajamento, conforme 
Serpa (2007) nos ensina, consequentemente a acessibilidade 
não é mais generalizada, mas limitada e controlada simbolica-
mente. Falta interação entre esses territórios, percebidos (e uti-
lizados) como maneira de neutralizar o “outro” em um espaço 
que é acessível a todos. 

Para finalizar nossa reflexão envolvendo as imagens do lo-
cal, trazemos também uma reflexão de Serpa (2007) que ques-
tiona os resultados da implementação de parques públicos como 
sendo elementos de valorização do espaço urbano requalificado, 
tornando-se álibis para justificar grandes transformações físicas 
e sociais dos bairros afetados pelas operações de requalificação 
urbana, resultando em produto imobiliário, o que se confirma ao 
darmos uma volta no bairro, verificamos o aumento de condomí-
nios ao redor. Essa valorização imobiliária, próxima desses espa-
ços, acabam virando produto estético, ultrapassando a questão 
do limite espacial, vira objeto de consumo, imagem publicitária 
de poder público.

Figura 8: Imagem do quarteirão que envolve o Parque no bairro do 
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Botujuru

Fonte: os autores

A seguir os condomínios avistados de dentro do Parque:

Figura 9: Vista de dentro do parque

Fonte: os autores

Considerações Finais

Preservar a memória é contribuir para a preservação da 
cultura. A imaterialidade cultural de um povo corre o risco de se 
perder se não for valorizada, por isso acreditamos que estudos 
que conectem preservação de patrimônio público, acessibilidade 
e memória contribuem de maneira significativa para a proteção 
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e disseminação para as futuras gerações. Esta é uma reflexão 
necessária, alvo de pesquisadores e de interesse social. A partir 
desta compreensão, defendemos a necessidade de formulação de 
políticas públicas que integrem espaço público à acessibilidade e 
cultura. Entender a dinâmica social é requisito para preservar os 
espaços criados pelos cidadãos, que nem sempre são respeitados 
pelo Estado.
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Movimento migratório em São 
Paulo e no Alto Tietê

Jefferson Mariano 

Introdução

Historicamente o estado de São Paulo se posicionou como 
um importante polo de migração (nacional e internacional).  O 
processo de industrialização do Brasil que teve como local de ori-
gem essa unidade federativa contou com a contribuição de gran-
de contingente de imigrantes.  Além disso, o desenvolvimen-
to da atividade industrial em São Paulo teve como importante 
elemento um forte processo de migração interna, especialmente 
originário da Região Nordeste do país. Movimentos migratórios 
quer sejam de caráter nacional ou internacional trazem sempre 
impactos para os locais de origem e de destino.  O texto preten-
de demostrar as transformações ocorridas nas últimas décadas 
em relação ao movimento migratório no Estado de São Paulo 
e de modo específico nos municípios que integram a região do 
Alto Tietê.

O processo migratório recente no Brasil

A literatura econômica destaca que o Brasil recebeu gran-
des fluxos migratórios ao longo de sua história. Além do con-
tin¬gente oriundo do continente africano, no processo de for-
mação do país, houve ao longo do século XX o ingresso de várias 
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nacionalidades europeias e asiáticas.  Esses diversos grupos con-
tribuíram para o processo de formação da nação e do mercado 
de trabalho.

A partir do final da década de 1950 há um ritmo menos 
intenso do movimento migratório em direção ao Brasil e a partir 
de 1980 a queda é mais acentuada.

IBGE: Censos Demográficos

Estudo publicado pelo IBGE em 2011 destaca que a partir 
de 1980 há um declínio no movimento migratório no país com 
reflexo para as cidades da região. De acordo com Oliveira trata-
-se inclusive de um fenômeno observado em âmbito internacio-
nal pois,

A partir da década de 1980, o comportamento da mobili-
dade espacial da população sofreu importantes transfor-
mações nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
Aqueles movimentos que tinham, de um modo geral, 
como características básicas migração para os grandes 
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centros, passaram a ter como destino as cidades médias 
e serem cada vez mais de curta duração. Por outro lado, 
os deslocamentos pendulares ganham importância ainda 
maior, deixando de ser um fenômeno meramente metro-
politano. (OLIVEIRA, 2011:11).

O referido autor enfatiza que o fenômeno migratório tam-
bém é explicado segundo abordagem neoclássica, traduzida no 
que designa como “nova economia da migração”. De acordo com 
essa leitura “os mercados que regulariam a tomada de decisão 
não seriam apenas os de trabalho e renda; jogariam papel deci-
sivo os mercados de seguro, capital, futuros e políticas sociais. 
Os fluxos de população só cessariam quando todos esses merca-
dos estivessem equilibrados entre as áreas de origem e destino” 
(OLIVEIRA, 2011, p. 11)

O Censo de 2010, em razão do processo de crescimento 
econômico sinaliza uma relativa estabilidade na participação de 
imigrantes no país.  Alguns estudos apontam um fluxo cres-
cen¬te de algumas nacionalidades importantes especialmente 
após a conclusão do Censo, o que sugere que em 2020 possa 
ocorrer uma reversão da tendência apresentada no gráfico 1. 

Há após esse período um forte ingresso de imigrantes dos 
países da América Latina, especialmente das economias mais frá-
geis e as que enfrentaram crises (econômicas e políticas).    Hou-
ve afluxo de pessoas oriundas da Bolívia, Paraguai, Haiti e de 
vários países da África, além de um grande número de chineses.

A migração interna

No âmbito do processo migratório interno, o boom ocorre 
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entre a década de 1950 e 1960 e representa um desdobramento 
do processo de industrialização pesada no país.  Há um intenso 
deslocamento do campo em direção as áreas urbanas e os princi-
pais centros industriais do país como São Paulo e Rio de Janeiro 
recebem grandes contingentes populacionais, não só egressos 
da Região Nordeste, mas de Estados como Espírito Santo, Minas 
Gerais e a Região Sul.

IBGE: Censos Demográficos

O movimento migratório interno no Brasil pode inclusive 
ser explicado a partir de dois eixos:

- Expansão da fronteira agrícola brasileira com a ocupação 
de novas áreas para atividade agropecuária. Ao longo dos anos 
1970 a ocupação de novas terras ocorre em direção ao Sul; nos 
anos 1980 em áreas do Centro-Oeste e a partir dos anos 1990 
na Região Norte.  Contemporaneamente há uma retomada do 
avanço em direção ao Centro-Oeste e parte da Região Norte, 
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especialmente na produção de grãos e pecuária de corte.
- Processo de metropolização do Brasil com grande con-

centração da população nas cidades do Eixo Rio de Janeiro/São 
Paulo especialmente.  Esse processo é muito intenso até o final 
dos anos 1970.  Ao final da década de 1980 e início dos anos 
1990 já se percebe um menor ímpeto nesse processo e paralela-
mente, um crescimento mais intenso das cidades de médio porte 
populacional.  

O processo de metropolização ocorrido nos anos 1970 
trouxe inclusive problemas relacionados ao crescimento desor-
denado das grandes cidades, com impactos negativos sobre o 
meio ambiente e a estrutura urbana.

Maricato (2000) destaca, com base em dados dos Censos, 
que no município de São Paulo, por exemplo, a população resi-
dente em favelas representava perto de 1% em 1973 e em 1980 
a proporção havia chegado 8,0%.  Ainda segundo a autora no 
ano de 1993 havia estimativa de 19,4% de pessoas residindo em 
favelas nesta cidade. 

Ressalte-se que não é possível estabelecer uma relação de 
causa e efeito entre o processo de migração interna e o cresci-
mento das favelas no Brasil.  No entanto é possível que a con-
centração da população nas Regiões Metropolitanas e o elevado 
déficit habitacional tenham contribuído para o processo.  No es-
tado de São Paulo, por exemplo, os últimos dados disponíveis, 
referentes ao Censo Demográfico 2010, apontam grande propor-
ção de pessoas residindo em Aglomerados Subnormais na Capi-
tal e em municípios do entorno. Os números para cidade de São 
Paulo divergem um pouco daqueles apontados no trabalho de 
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Maricato em razão de metodologias distintas, mas são bastante 
elevados nas duas leituras.  Dentre as cidades do Estado, Cuba-
tão apresenta a proporção de 41,3% de domicílios localizados 
em Aglomerados Subnormais.  Trata-se de um grave problema 
de urbanismo para o poder público local.

Informações disponíveis no Censos Demográfico 2000 e 
2010 sinalizam também mudanças no processo de migração in-
terna no País.  Houve uma redução no volume de migração de 
longa distância, especialmente no sentido Nordeste/Sudeste e 
um movimento de retorno.  Além disso, a nova fronteira agríco-
la no Centro Oeste do pais fez com que essa região passasse a 
atrair pessoas de outros estados.

Existem várias possibilidades metodológicas de se abordar 
o fenômeno dos processos migratórios.  No estudo a categoria 
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utilizada foi a de naturalidade dos residentes. No caso do Esta-
do de São Paulo, a participação de pessoas naturais de outras 
unidades federativas foi de fundamental importância para o pro-
cesso de formação de sua economia. Mesmo com o declínio do 
movimento migratório nas últimas décadas ainda é marcante a 
presença dos migrantes na composição da população do Estado.

Os movimentos migratórios interestaduais sempre de-
sempenharam papel relevante na composição da popula-
ção paulista. Em 2000, praticamente 75,2% de sua popu-
lação correspondia a pessoas nascidas no próprio Estado 
(naturais) e 24,8% a pessoas nascidas em outros Estados 
brasileiros e outros países (não-naturais). Vale dizer: 
em 2000, residiam em São Paulo aproximadamente 9,1 
milhões de pessoas não-naturais do Estado, com predo-
minância dos mineiros (20,7%), baianos (19,7%), para-
naenses (12,9%) e pernambucanos (12,4%). São Paulo, 
segundo o Censo 2000, continuou se consolidando como 
a UF que registrou o maior volume de migrantes do país 
– o que determinou intensa mobilidade populacional em 
seu território (PERILLO; PERDIGÃO, 2005, p. 100).

No entanto, é importante destacar que o refreamento des-
sa onda migratória também se observa no Estado. Entre 1986 
e 1991, segundo o Censo Demográfico 1991, São Paulo teve o 
ingresso de cerca de 1,4 milhão de migrantes e no período se-
guinte, entre 1995 e 200 o número correspondeu a 1,2 milhões.

As autoras procuram destacar que, apesar da tendência de 
redução na onda migratória de caráter interestadual, São Paulo 
continuou a ocupar a posição de principal polo de atração de 
pessoas de outras localidades do país.

As tendências gerais dos deslocamentos populacionais no 
Brasil ocorridos desde os anos 30 até a década de 70 como já 
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destacado no gráfico 2, estiveram ancoradas na enorme transfe-
rência de população do meio rural para o urbano, nas migrações 
com destino às fronteiras agrícolas, no fenômeno da metropoli-
zação e na acentuada concentração urbana.

Nas últimas décadas, as migrações internas no Brasil 
foram marcadas por alterações expressivas em sua di-
nâmica – e estas refletem-se nas novas especificidades e 
tendências do processo de distribuição espacial da popu-
lação. Ao lado dos fluxos tradicionais, também passam a 
sobressair-se como elementos explicativos e determinan-
tes do fenômeno migratório: outras direções (movimen-
tos de curta distância, movimentos de retorno, movimen-
tos intra-regionais) e novas dimensões da migração em 
particular a espacial (BAENINGER, 2005, p. 84).

As tendências da migração nacional nas últimas décadas 
vêm indicando oscilações do volume migratório que se dirige 
a São Paulo. À intensa migração interestadual dos anos 70 (3,2 
milhões de pessoas) seguiu-se uma redução na década de 80 
(2,6 milhões). Isso parecia indicar que essa tendência continua-
ria para os anos 90; no entanto, nesse último período as migra-
ções interestaduais para São Paulo voltaram aos patamares dos 
anos 70 (3,2 milhões de migrantes). (BAENINGER, 2005:86).

A migração no Alto Tietê

Os municípios que integram a região do Alto Tiete também 
receberam ao longo das últimas décadas número significativo de 
migrantes.  É importante observar, a partir da análise do fluxo 
migratório, que nesse período o saldo foi fortemente positivo.  
Ou seja, a quantidade de pessoas que a região recebeu é muito 
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superior aquelas que saíram em direção a outras localidades.
Assim como o Estado de São Paulo, a formação dos muni-

cípios localizados na região do Alto Tiete também contou com a 
contribuição de imigrantes internacionais e de pessoas oriundas 
de outros Unidades Federativas. Os dados mais antigos dispo-
níveis relativos ao contingente de estrangeiros nos municípios 
de São Paulo são do Censo Demográfico de 1991. Percebe-se na 
tabela 1 a significativa presença de estrangeiros nesses municí-
pios.

A participação dessa população em relação aos brasileiros 
é mais intensa nas cidades de Biritiba-Mirim, Suzano, Guarare-
ma, Arujá e Moji das Cruzes. Em Itaquaquecetuba observa-se o 
menor indicador de presença de estrangeiros da região (apesar 
de um número significativo em termos absolutos). É possível 
que a proximidade com a Capital, associada a característica emi-
nentemente urbana explique o perfil dessa cidade.

Tabela 1
População Residente segundo Nacionalidade 1991

Cidades Estrangeiros Brasileiro
Naturali-
zado

Brasileiro Participação 
Estrangeira*

Arujá 536 81 37.006 1,67

Biritiba- Mirim 284 57 17.492 1,95

Ferraz de Vas-
concelos

582 83 95.501 0,69

Guararema 259 - 17.679 1,47

Itaquaquece-
tuba

507 113 164.337 0,38
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Moji das Cruzes 3.934 617 268.624 1,69

Poá 659 90 75.553 0,99

Santa Isabel 108 75 37.792 0,48

Suzano 2.036 292 156.511 1,49

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 1991
*Participação estrangeira corresponde a razão dos estrangeiros e natu-

ralizados em relação aos brasileiros.

Se a presença de estrangeiros já era significativa, em rela-
ção à migração interna para região percebe-se um intenso movi-
mento, seguindo a tendência observada no Estado.

Na tabela 2, foi elaborado o indicador de participação de 
pessoas residentes nos municípios do Alto Tietê segundo região 
de naturalidade. Os dados apontam a grande presença de mi-
grantes de todas as regiões do país.  

Na comparação entre 1991 e 2010, é destaque o fim do 
ciclo dos grandes fluxos migratórios internos que caracterizaram 
o país pelo menos até o início dos 1980.

De modo geral o principal grupo de migrantes nos mu-
nicípios é oriundo da Região Nordeste do País.  No entanto há 
algumas especificidades entre as localidades da região.
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Tabela 2
População Residente segundo Região de Naturalidade 1991/2010

Em percentual da população de nacionalidade brasileira 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 1991 e 2010
* Exclusive o Estado de São Paulo.

Nas cidades de Guararema, Mogi das Cruzes e Santa Isabel 
a migração oriunda da Região Nordeste apesar de elevada não é 
a de maior ocorrência.  Nessas cidades a maior parcela de popu-
lação migrante era natural da Região Centro Oeste.

Analisando a origem dessas pessoas segundo unidade da 
federação percebe-se que algumas localidades se destacam.  Na 
Região Sul, o estado do Paraná tem o perfil de saldo migratório 
negativo.  Praticamente a totalidade das pessoas que migraram 
para os municípios do Alto Tietê originárias da Região Sul era 
residente no Estado do Paraná.  No caso do Nordeste há grande 
participação dos principais Estados “exportadores” de popula-
ção.  Porém há algumas peculiaridades.  Em todas as cidades o 
principal grupo originário do Nordeste é oriundo da Bahia e em 
segundo lugar de Sergipe.  Nas cidades de Arujá, Moji das Cru-
zes, Suzano e Santa Isabel o segundo grupo com maior presença 
é originário de Pernambuco.

Em relação ao grupo originário da Região Sudeste a abso-
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luta maioria provém de Minas Gerais, outro estado com caracte-
rística de saldo migratório negativo.

Em relação a comparação entre 1991 e 2010 apenas as ci-
dades de Suzano, Santa Isabel, Moji das Cruzes e Ferraz de Vas-
concelos apresentaram aumento na participação de migrantes 
originários da Região Nordeste do país.  Esse aspecto sinaliza 
que ainda há um intenso movimento migratório nessas cida-
des e que apresentam como característica comum contingente 
populacional elevado residindo em áreas urbanas.  Além disso, 
possuem expressiva participação da atividade industrial em suas 
economias.  No tocante a migração oriunda da Região Sul e Cen-
tro Oeste houve nesse intervalo um declínio, sinalizando o fim 
de um ciclo.

Já o fluxo migratório originário da Região Norte do país 
é pouco significativo.  É possível que aspectos relacionados as 
grandes distâncias ofereçam para as populações dessas regiões 
outras alternativas mais atraentes se considerarem a hipótese de 
deslocamento de seus locais de origem.

No caso da migração originária da Região Sudeste, apesar 
de pouco representativa, apresentou crescimento ao longo do 
período analisado.  Desse grupo a quase totalidade das pessoas é 
egressa do estado de Minas Gerais, que também apresenta como 
característica o perfil de exportador de população (saldo migra-
tório negativo).

Não há informações oficiais relativas ao fluxo migratório 
em nível municipal fora dos Censos Demográficos.  Desse modo, 
somente em 2020 será possível verificar se há continuidade no 
processo de retração no fluxo migratório para as cidades da re-
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gião.  No entanto, é possível que ocorram algumas surpresas, 
especialmente em razão do intenso ingresso de imigrantes, com 
destaque para os venezuelanos que estão deixando o país em 
razão da grave crise. O estado de Roraima, fronteiriço com esse 
país, tem sido a principal porta de entrada para esse fluxo mi-
gratório.

Estimativas do governo dessa Unidade Federativa apon-
tam que somente na Capital Boa Vista tenha ocorrido o ingresso 
de aproximadamente 40 mil venezuelanos até o início de 2018.  
Um número muito elevado para uma cidade com população de 
330 mil habitantes.

Como nos últimos meses de 2017 e início de 2018 perce-
be-se um processo de deslocamento dessa população para outras 
Unidades Federativas, especialmente para São Paulo, é possível 
que a região venha absorver uma parcela desses imigrantes.  
Caso semelhante já havia ocorrido com o fluxo oriundo do Haiti.

Para efeitos de comparação com os municípios do Alto Tie-
te vale destacar que a cidade de São Paulo também manteve o 
papel de importante na atração de pessoas oriundas de outras 
unidades federativas.  No intervalo de 1995 e 2000, segundo 
PATARRA (2005, 29), “Para a capital paulista, deslocaram-se 
410 mil migrantes interestaduais, principalmente, dos Estados 
da Bahia (30%), Pernambuco (13,1%) e Minas Gerais (9,6%)”.

Desse modo, para os próximos períodos é possível que 
haja uma configuração de menor pressão relativa a migração in-
terna, contrastando com possibilidades de aumento na migração 
de caráter internacional.

Há no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) 
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preocupação com os fluxos migratórios internacionais e seus im-
pactos tanto nos países de origem como de destino.  Em 1994 
houve a realização de Conferência Internacional sobre Popula-
ção e Deslocamento no Cairo e foram levantadas questões re-
lativas às consequências do crescimento das ondas migratórias. 
Não só o possível recrudescimento de ondas de xenofobia, mas 
também questões associadas ao meio ambiente, segurança e vio-
lações dos direitos humanos pautaram essas discussões. O Bra-
sil participou desse encontro e foi signatário do documento que 
assumiu compromisso com relação a políticas para migrantes 
internacionais.

São considerados três tipos de migrantes internacionais: 
migrantes documentados, migrantes não documentados 
e refugiados/asilados.  Quanto aos migrantes com do-
cumentação, os governos dos países recebedores devem 
considerar a possibilidade de lhes conceder, bem como 
aos membros de suas famílias, um tratamento regular 
igual ao concedido aos próprios nacionais, no que diz 
respeito aos direitos básicos. PATARRA (2005, p. 29).

No caso dos migrantes sem documentação a ONU preconi-
za que os países signatários da resolução oriunda desse encontro 
adotem medidas que visem garantir os direitos humanos básicos 
e impedir ações relativas à xenofobia, racismo e etnocentrismo.  
No caso de refugiados e exilados, os acordos internacionais re-
comendam que os estados signatários da ONU garantam aloja-
mento, educação e serviços de saúde minimamente adequados.

Desse modo, a intensificação de movimentos migratórios 
tende a aumentar a demanda pela utilização dos equipamentos 
sociais em nível local.  Além disso, traz um conjunto de novas 
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responsabilidades desse nível de governo no estabelecimento de 
políticas públicas que atendam as recomendações preconizadas 
pela ONU.
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Matrizes culturais e identidade 
visual: contribuições para a leitura 
do patrimônio Festa do Divino de 

Mogi das Cruzes - SP

Fábio de Castro Bortoloto
Cristina Schmidt

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como propósito verificar as formas de 
comunicação produzidas pelas primeiras matrizes a ocupar as 
terras brasileiras, discutindo se elas contribuíram para a forma-
ção identitária do povo brasileiro e se ainda essas manifestações 
resistem às intervenções culturais da hibridação dos povos mo-
radores do país. Deste modo, considerada como característica 
comum de pessoas as quais se identificam estabelecendo hábitos 
e comportamentos, a identidade foi criando raízes e proporcio-
nando espaço a novas que chegaram com outras etnias.

Ainda, se atualmente existe uma verdadeira identidade vi-
sual das manifestações visuais representadas por algumas etnias 
que formaram a cultura, principalmente as silvícolas que já eram 
habitantes do território brasileiro muito antes da chegada das 
primeiras expedições neste continente, a portuguesa que coloni-
zou trazendo as culturas originárias da pátria mãe, assim como 
a dos negros, que mesmo em menor escala, contribuíram para 
que a identidade africana permanecesse em todo o território na-
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cional. 
Portanto, com estas informações, também buscou-se veri-

ficar se existem proteções para salvaguardar o patrimônio cultu-
ral imaterial através dos órgãos competentes nos três níveis da 
federação brasileira das duas principais etnias que formaram o 
povo brasileiro. 

Foi utilizada uma abordagem qualitativa, para a coleta e 
análise de dados, por meio de levantamento bibliográfico e do-
cumental com o objetivo de reunir um referencial teórico perti-
nente para discutir as hipóteses apresentadas.

A abordagem qualitativa envolve pesquisas que utilizam 
métodos e técnicas de coletas e análise de dados, cujos objeti-
vos são compreender fenômenos afetos à humanidade, portanto 
complexos e subjetivos, e que requerem estudos mais amplos. 
(SEVERINO, 2007, p. 118). 

Já o método exploratório, conforme explica Gil (1996), 
é aquele que tem como proposta explorar temas e fenômenos 
pouco estudados. Envolve, geralmente, levantamento bibliográ-
fico, documental e entrevista não padronizadas, com o fim de 
apresentar resultados e visões gerais e aproximativas para dar 
suporte a estudos futuros.

1 Matrizes étnicas e formação identitária

Brasil, país de grande extensão territorial constituído por 
uma diversidade étnica e cultural diversificada. Possui uma va-
riação de povos que fora formada desde a época do descobrimen-
to por duas principais matrizes.
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Nascemos do encontro, do entrechoque e cruzamento do 
colonizador europeu vindo da Europa com os nativos da 
terra brasilis juntamente com os campineiros e os povos 
da África aliciados ou trazidos a força como escravos. (RI-
BEIRO,1995, p. 19)

Portanto, o primeiro povo a ser destacado são os índios 
que já habitavam nesse território, chamada anteriormente de 
Pindorama. Constituído predominantemente pelos Tupinambás, 
nativos silvícolas que ocupavam diversas regiões do Brasil, de 
leste a oeste, de norte a sul, utilizavam em sua cultura várias 
formas para se expressarem, tanto na linguagem verbal, através 
da língua tupi-guarani, quanto na linguagem não-verbal. 

Não diferente dos primeiros indígenas que se tem notícia, 
os índios Wajãpi que atualmente vivem na região entre os rios 
Oiapoque, Jari e Araguari, no Estado do Amapá fazendo frontei-
ra com a Guiana Francesa, têm como costume praticar a pintura 
corporal e a arte com plumas utilizando uma linguagem visual 
muito precisa com finalidade de registrar os ritos ou fazer narra-
tivas para contar fatos da história.

A segunda matriz que originou a miscigenação de povos 
no Brasil veio de Portugal. Os portugueses chegaram com um 
único propósito, desbravar novos territórios para estabelecer do-
mínios em locais descobertos. Os colonizadores lusitanos trou-
xeram na bagagem diversos costumes e tradições, dentre eles a 
cultura religiosa. Porém, com a descoberta e a colonização do 
território brasileiro eles dizimaram a população indígena local 
com guerras e impondo a escravidão para a ocupação de terras.

Nessa confluência, que se dá sob a regência dos portu-
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gueses, matrizes raciais díspares, tradições culturais dis-
tintas,  formações  sociais  defasadas se enfrentam e se 
fundem para dar lugar a um povo novo num novo modelo 
de estruturação societária. (RIBEIRO,1995, p. 19)

Os portugueses precisavam de mão-de-obra para trabalhar 
em áreas diversas, pois os habitantes nativos que foram forçados 
a tal atribuição não possuíam habilidades e tampouco tinham 
afinidade com o trabalho pesado. Para suprir essas necessidades, 
trouxeram os negros africanos que vieram para cá aliciados e 
escravizados com a finalidade de trabalhar. 

Segundo Ribeiro (1995, p.113), os negros que foram trazi-
dos para o Brasil eram da costa ocidental africana. Esta popula-
ção, mesmo sendo trazida em condições sub humanas também 
carregavam em suas bagagens, além de esperança, uma cultura 
típica de suas regiões de origem como a sudanesa, representado 
pelos grupos Yorubá, Dahomey e pelos Fanti-Ashanti, entre ou-
tras, marcando a sua identidade. 

A cultura africana, relevante na formação da cultura brasi-
leira, se enraizou no país através dos escravos durante o longo 
período do tráfico negreiro entre África e Brasil. Desta forma, a 
diversidade cultural africana também refletiu nos habitantes que 
já moravam no Brasil.

Após a chegada da população africana denominada escra-
va, tempos depois desembarcaram no Brasil os imigrantes ita-
lianos, além dos japoneses, alemães, árabes, contribuindo para 
a pluralidade da cultura no Brasil, ou seja, a identidade nativa 
existente no território brasileiro foi se desfazendo e novas iden-
tidades híbridas foram se formando. (FRANCISCO, 1999)
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No plano étnico-cultural, essa transfiguração se dá pela 
gestação de uma etnia nova, que foi unificando, na lín-
gua e nos costumes, os índios desengajados de seu vi-
ver gentílico, os negros trazidos de África, e os europeus 
aqui querenciados. Era o brasileiro que surgia, construí-
do com os tijolos dessas matrizes à medida que elas iam 
sendo desfeitas. (RIBEIRO,1995, p. 30)

Isso é um dos fatores que justifica a grande diferença socio-
econômica e cultural no Brasil. As regiões ocupadas por povos 
subdesenvolvidos nas áreas econômico e cultural em seu país 
de origem não apresentaram desenvolvimento devido a pouca 
valorização da cultura da etnia raiz e como resultado, ainda con-
tinuam sem a estrutura ideal para o desenvolvimento.

Segundo uma visão que prevalece no mundo industriali-
zado, existiria uma relação causal entre cultura e subde-
senvolvimento ou, em outras palavras, entre os valores 
ocidentais e os bons resultados econômicos. A equação 
que iguala desenvolvimento à soma da maximização do 
lucro com a acumulação de bens materiais se encontra, 
porém, cada vez mais questionada por um conceito mais 
amplo do desenvolvimento. (UNESCO, 2009, p. 24)

Ainda, conforme estudos da UNESCO (2009), territórios 
brasileiros ocupados por grupos étnicos onde no país de origem 
possuíam uma valorização da cultura própria, atualmente, no 
Brasil, representam regiões desenvolvidas. 

No entendimento do ex-presidente do Banco Mundial Ja-
mes D. Wolfensohn, “o sucesso do desenvolvimento depende 
em parte de “soluções” que fazem eco da percepção que uma 
comunidade tem da sua própria identidade”. (UNESCO, 2009, 
apud WOLFENSOHN, 2009, p. 24).
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Mas o que é identidade? Segundo Castells (2001, p.22), 
“entende-se por identidade a fonte de significado e experiência 
de um povo”.

Hall (2003) cita que o homem branco ao conquistar povos 
menos favorecidos e sua cultura, subjugou os elementos que ca-
racterizavam tal etnia. As tradições, a língua, os costumes foram 
perdendo espaço devido a uma imposição do opressor em esta-
belecer uma hegemonia cultural unificada.

Ainda, segundo autoridades sobre o assunto afirmam que 
a formação identitária está relacionada ao poder e quem a exer-
ce, também define a apropriação de bens simbólicos e materiais. 
Entretanto, a identidade não deve ser observada apenas como 
domínio de alguém para com o povo, mas também como forma 
de resistência de um grupo.

A construção das identidades sociais seria o resultado de 
uma relação de forças entre as representações impostas 
por aqueles que têm poder de classificar e de nomear a 
definição, submetida ou resistente, que cada comunidade 
produz de si mesma”. (CHARTIER, 1990, p. 183)

Contudo, a ideia de identidade cultural pode ser conside-
rada como características comuns de pessoas as quais se identi-
ficam estabelecendo hábitos, comportamentos, caráter. Mas um 
conflito entre identidade e diversidade cultural afeta claramente 
a questão da identidade nacional. Conforme Hall (2003), três 
situações estão ocorrendo e influenciando a verdadeira realidade 
identitária, fazendo com que a identidade nacional desapareça 
das identidades locais ou particulares onde estão sendo muito 
caracterizadas através da resistência à globalização, desta forma, 
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provocando uma redução das identidades nacionais, em contra-
partida, as identidades híbridas estão ampliando sua ocupação. 

Todavia, alguns povos ainda possuem referências da cultu-
ra de origem como resistência à nova proposta cultural buscando 
se firmar como cultura que merece ser reconhecida e valorizada. 
E um dos fatores que é predominante na cultura é a forma de 
expressão, tanto verbal quanto não-verbal. 

Segundo a UNESCO (2009), a diversidade cultural não 
pode ser ignorada, as estratégias de desenvolvimento arriscam-
-se a perpetuar ou agravar os malefícios que deveriam normal-
mente evitar ou solucionar. Isto porque ela abrange uma orga-
nização de diversos costumes da sociedade onde a concepção 
moral e religião, a relação com o meio ambiente, entre tantas 
outras são fatores que não se alteram por imposição.

A diversidade cultural é, antes de mais nada, um fato: 
existe uma grande variedade de culturas que é possível 
distinguir rapidamente a partir de observações etnográ-
ficas, mesmo se os contornos que delimitam uma deter-
minada cultura se revelem mais difíceis de identificar do 
que, à primeira vista, poderia parecer. A consciência des-
sa diversidade parece até estar sendo banalizada, graças 
à globalização dos intercâmbios e à maior receptividade 
mútua das sociedades. (UNESCO, 2009, p. 3)

Os índios Wajãpi, por exemplo, desenvolveram uma lin-
guagem visual própria através dos elementos visuais gráficos 
como o ponto e a linha para deixar registrado suas histórias e 
crenças através da representação gráfica. Esta manifestação cul-
tural recebe o título de Patrimônio Cultural do Brasil que está 
registrado no Livro de Registro das Formas de Expressão outor-
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gado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
– IPHAN porque fazem parte das referências culturais de grupos 
formadores da sociedade brasileira. Também possui o título da 
UNESCO como Obra-Prima do Patrimônio Oral e Imaterial da 
Humanidade em 2003, e posteriormente como Patrimônio Cul-
tural Imaterial da Humanidade no ano de 2008. (IPHAN, 2017)

Por meio das representações gráficas os indígenas fazem 
alusão as figuras mitológicas como onças, cobras e peixes, crian-
do um padrão gráfico. Segundo Gallois (2002, p. 15), “alguns 
desenhos utilizados pelos Wajãpi são difundidos entre os diver-
sos povos indígenas que vivem na região das Guianas”. Eles se 
manifestam da mesma forma que os povos da antiguidade. Essa 
expressão comunicativa é semelhante com a civilização primiti-
va que foi transmitida de geração a geração.

Naquele tempo, o homem ocupava sua mente com ativi-
dades bem mais vitais do que qualquer tentativa de regis-
trar a linguagem. Na verdade, os desenhos em cavernas 
devem ser avaliados como evocações mágicas, resultantes 
do medo de fenômenos sobrenaturais, simplesmente por 
motivo de sobrevivência e para satisfazer o instinto natu-
ral. (FRUTIGER, 2001, p. 83)

A beleza e a estética cotidiana dos índios Wajãpi são exi-
bidas através de suas pinturas corporais em diversas atividades 
diárias. Cada indígena ilustra no próprio corpo diversos padrões 
criados por eles. A linguagem visual é estampada no corpo silví-
cola com tintas a base de urucum e suco de jenipapo nas cores 
vermelha e preto. 

Segundo Gallois (2002, p. 8), a decoração dos corpos é 
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uma atividade cotidiana realizada pelo “prazer estético e pelo 
desafio criativo”, fazendo com que a identidade desta tribo seja 
reconhecida em qualquer lugar.

2 Herança cultural portuguesa

A Europa promoveu a colonização da América e trouxe a 
diversidade étnico-cultural (Bonini, 2011), prova disso é a colo-
nização dos portugueses que trouxeram diversos costumes e fes-
tividades, dentre elas a Festa do Divino, uma tradicional festa de 
origem portuguesa que acontece em diversas cidades brasileiras. 

O homem é, por sua própria natureza, um ser que não só 
trabalha e pensa, mas canta, reza, conta casos, e celebra 
festas. É ele um “homo festivus”. Reparemos no caráter 
universal da festividade na vida humana. Não há cultu-
ra que a dispense. Os pigmeus da África e os primitivos 
da Austrália fazem festa em honra do equinócio. Os hin-
dus divertem-se no Holi. Os maometanos comemoram o 
término do longo jejum do Ramadã. Há sociedades em 
que o festival mais importante cai no tempo da colheita 
ou quando a lua atinge uma posição toda especial. Em 
outras, constitui motivo de regozijo o aniversário de al-
gum evento da vida dum herói cultural ou religioso. [...] 
(COX, 1974, p. 16).

Em suas pesquisas sobre a Festa do Divino, Lopes (2004) 
afirma que a tradição em Portugal começou no século XIII e, no 
início do século XIV, através do modelo império de Alenquer es-
palhou-se pela Europa Ocidental com características similares, 
contudo, em contextos diferentes que deram origem a celebra-
ção, a exemplo da França, porém, ainda assim, provocada pela 
expansão ao culto ao Espírito Santo com o incentivo da religião 
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católica, da realeza e por classes sociais com alto poder aquisi-
tivo.

De um modo geral, as festas do Espírito Santo tiveram 
um ciclo de implementação, expansão e decadência na 
história de Portugal. A sua fase de implementação cons-
tituiu-se (possivelmente) no início do século XIII até a 
implantação do modelo “império” em Alenquer, no início 
do século XIV. A fase de expansão foi no início do século 
XIV até meados dos séculos XVI e, por fim, a fase de 
decadência vai do final do século XVI até nossos dias, 
com maior ou menor intensidade e linearidade. (LOPES, 
2004) 

Segundo Abreu (1999), a celebração ao Dia de Pentecos-
tes tinha como finalidade a caridade, na qual, nas festas eram 
distribuídos alimentos ou dinheiro aos pobres, em decorrência 
da contribuição de diversos confrades, aconteciam cerimônias 
luxuosas com espetáculos, onde este culto ocorria preferencial-
mente em zonas de influência dos grandes centros.

Marques (2000) relata que celebração ao dia de Pente-
costes apresenta características de uma festa comunitária com 
propósito cristão. Esta simbologia representa uma partilha e o 
compromisso de reunir a humanidade em torno da mensagem 
de Cristo.  

Desta forma, segundo Penteado (2000), é nesta época que 
aparecem as irmandades e confrarias nas festas religiosas deter-
minadas no calendário litúrgico, onde os cultos eram realizados 
pelas autoridades religiosas.

Existem diversos relatos sobre a origem da Festa do Di-
vino, porém, a mais divulgada é a festividade estabelecida pela 
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Rainha Isabel, esposa de D. Diniz, na qual a história relata sobre 
esta celebração iniciada entre os anos de 1261 e 1325 como for-
ma de caridade e em agradecimento pela fartura recebida. 

A homenagem tinha como objetivo reverenciar o Divino 
Espírito Santo no qual o propósito estava fundamentado ao cul-
to aos vegetais e à natureza. Como foi relatado, além da Eu-
ropa Ocidental, também é conhecida na Ilha da Madeira, no 
Brasil, na África, na Índia, nos Estados Unidos, especialmente 
na Califórnia, assim como em Nova Inglaterra, uma das regiões 
norte-americanas fortemente associadas à imigração açoriana, 
e também no Canadá, entretanto, no arquipélago dos Açores o 
formato tradicional parece relembrar o início.

A festa realizada em um calendário litúrgico durante um 
período de dez dias tem início na quarta-feira e termina no do-
mingo de Pentecostes, entretanto, anteriormente a este período 
festivo ocorre uma série de festividades, dentre eles, a Coroa do 
Divino que se resume em um pequeno evento na qual as rezadei-
ras e rezadores oficiais fazem rezas nas casas dos devotos com a 
finalidade de transmitir fé e espiritualidade, realizar novas ami-
zades, arrecadar fundos, assim como preparar os festeiros para a 
tradicional Festa do Divino Espírito Santo.

Esta Festa está estruturada em rituais diversos relativos ao 
imperador, considerado a principal figura, entretanto, todos os 
eventos realizados no contexto são importantes para se compre-
ender a festa. 

Quando D. João VI, no período colonial e imperial, gover-
nava o Brasil, esta festividade do Divino Espírito Santo foi intro-
duzida nesta colônia portuguesa, que, como observa Schwarcz 
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(2001, p. 34), incluía uma agenda de festas, cortejos, uniformes 
e titulações. As festas foram introduzidas em território brasilei-
ro e ao longo do tempo a celebração ao Divino tornou-se tradi-
ção e diversas cidades. 

Cultuada em diversas cidades brasileiras, no município de 
Mogi das Cruzes, localizada na região do Alto Tietê, interior do 
Estado de São Paulo, a Festa do Divino não é diferente. Inscrita 
no Livro de Registro das Celebrações, através do edital nº 44/09, 
tem suas características próprias e é constituída pelos eventos 
dos preparativos e abertura, além das Alvoradas, passeatas, a 
quermesse, o cortejo chamado de a Entrada dos Palmitos e en-
cerrando com a procissão.

3 Identidade Visual e configuração do Patrimônio

A Festa do Divino Espírito Santo possui alguns símbolos 
que caracterizam toda a identidade visual desta comemoração, 
dentre elas a pomba, as bandeiras, o mastro, a coroa, o império, 
o subimpério e as cores, além de objetos. Desta forma, cada ele-
mento tem sua simbologia específica destinada aos festeiros e 
aos participantes da festa.

Porém, por ser uma cultura popular está sofrendo algumas 
interferências devido as influências externas como a incorpora-
ção de novos elementos no contexto festivo que não fazem parte 
da tradição original.

A festa do Divino tem características de elementos de 
gosto popular, como o teatro, a folia, as comidas típicas 
que fazem parte da festa. Mantém a tradição e o desen-
volvimento socioeconômico, não sendo apenas em um 
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ato religioso, mas também de desenvolvimento da econo-
mia local e como fonte de turismo e de captação de verba 
de todos que se dirigem à cidade no período das festas. 
(SILVA, et al, 2017, p. 12)

Essas adaptações constantes ocorrem para adequar-se a 
evolução da sociedade e da economia local, que segundo Hall 
(1997) é um processo do sujeito pós-moderno, conceituado 
como não possuindo uma identidade fixa, essencial ou perma-
nente. Ou seja, existe a ressignificação da Festa do Divino devido 
a ação da pós-modernidade, entretanto, as interferências nega-
tivas não devem ser permitidas, pois pode gerar a longo prazo 
uma perda da identidade.

A identidade torna-se uma celebração móvel: formada e 
transformada continuamente em relação às formas pelas quais 
somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 
nos rodeiam. (HALL, 1997, p.13). 

O patrimônio histórico passa a ser formado quando, a par-
tir do momento que as pessoas consideram como mais represen-
tativo da sua história, da sua identidade ou da sua cultura, passa 
a ter maior relevância e lhe são conferidos valores aos objetos, 
lugares e até mesmo as práticas. Mas como devemos manter a 
identidade de uma nação se elas podem ser modificadas no de-
correr da história?

Patrimônio histórico. A expressão que designa um bem 
destinado ao usufruto de uma comunidade que se am-
pliou a dimensões planetárias, constituído pela acumula-
ção contínua de uma diversidade de objetos que se con-
gregam por seu passado comum: obras e obras-primas 
das belas artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos 
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de todos os saberes dos seres humanos. (CHOAY, 2001, 
p.11)

Assim, o patrimônio cultural está classificado conforme à 
sua natureza, sendo patrimônio cultural material e patrimônio 
cultural imaterial.

Conjunto de bens culturais móveis e imóveis existentes 
no país e cuja conservação seja de interesse público, quer 
por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Bra-
sil, quer pelo excepcional valor arqueológico ou etnográ-
fico, bibliográfico ou artístico. (IPHAN, 1937)

O patrimônio imaterial é definido pela Constituição Fede-
ral de 1988, no Artigo 216 que substituiu a denominação Patri-
mônio Histórico e Artístico por Patrimônio Cultural Brasileiro, 
que aborda a preservação do patrimônio histórico, artístico, cul-
tural, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, assim 
como cultura, educação e ciência, na qual foi incorporado o con-
ceito de referência cultural, assim como a definição dos bens 
que podem ser reconhecidos de caráter imaterial a qual pode-se 
destacar as práticas, representações, expressões, conhecimentos 
e técnicas que as comunidades, os grupos e, em alguns casos os 
indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimô-
nio cultural. 

Sobre as competências, também permite as atividades 
partilhadas nas três esferas da Federação na qual o município 
possui o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio His-
tórico, Cultural, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes, 
COMPHAP, é o responsável pela aplicação da Legislação de Pa-
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trimônio do Município e pela aprovação das diretrizes da política 
de preservação de Mogi das Cruzes.

Entretanto, para entender patrimônio cultural deve-se co-
nhecer o significado de patrimônio que é apresentado como um 
conjunto de bens que podem pertencer a uma pessoa física ou 
jurídica. Enquanto as pessoas físicas possuem bens de consumo, 
as pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos possuem outros 
tipos de bens, que vão de mercadorias a máquinas, percorrendo 
um universo de itens no qual a representação cultural está em-
butida. 

Assim, a história, por exemplo, é patrimônio do povo e, 
também por este motivo, deve ser preservada. Um dos desafios 
é manter acesa a chama na memória da sociedade, sobretudo nos 
legados que foram incorporados pelo modo de vida contempo-
râneo. 

Uma forma de preservação envolve a conscientização por 
meio da chamada educação patrimonial pela qual todos os pro-
cessos referentes à educação têm como foco o patrimônio cultu-
ral e primam pela formação cidadã, pelo senso de coletividade e 
pelo papel que a democracia do conhecimento exerce como in-
dutora das referências culturais e das associações que se estabe-
lecem em comunidades que convivem com diversas amplitudes 
do patrimônio cultural. 

Mas, qual a verdadeira identidade brasileira e como carac-
terizá-la se o país é constituído por uma miscigenação étnica? 
Certamente, a nação é formada por uma pluralidade de povos 
que formam diversas culturas que para preservá-las existe a ne-
cessidade políticas públicas eficazes.
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Para Hall (1998, p.49), a “identidade nacional” é uma “co-
munidade imaginada”, ou seja, irreal. Existem padrões de uma 
nação que são unificadores. Um deles é a ideia de uma unidade 
cultural nacional, contudo, não passa de uma representação sim-
bólica, ou seja, o sentido de cultura nacionais é imaginário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante este estudo foi observado que cada sociedade pos-
sui sua identidade baseada nas tradições dos povos de origem, 
onde as particularidades e singularidades podem influenciar o 
desenvolvimento de uma sociedade.

Também, foi identificado que o povo que respeita um pa-
trimônio cultural, guarda saberes, fazeres, respeita expressões, 
práticas e objetos que remetem à própria identidade, à história 
do povo, fato comprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – IPHAN. Entretanto, a história desse povo 
só pode ser preservada quando políticas públicas, que podem ter 
a participação do Estado por meio de leis, e políticas específicas 
são aplicadas com o objetivo de preservação patrimônio cultural 
de uma sociedade.

Ainda, constatou-se que os governos em todas as esferas, 
através de algumas intervenções, embora ainda de forma pon-
tual e mínima, tem buscado proteger os patrimônios culturais 
imateriais nacionais. É o caso do poder público municipal de al-
gumas cidades em manter as origens das festas populares, como 
a de Mogi das Cruzes, para a proteção do patrimônio cultural é 
maior. Este município está instituindo leis municipais para pre-
servar as manifestações culturais ocorridas mesmo tendo a ciên-
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cia que com esta atitude poderão prejudicar as áreas do turismo 
e marketing cultural, principais setores que mais geram divisas 
e empregos.

Também foi observado que a Festa do Divino Espírito San-
to de Mogi das Cruzes ainda não apresenta a forte vinculação da 
indústria cultural e que descaracterizou a identidade de festas 
com forte formação originária. 

A cultura indígena da arte Kusiwa que mesmo restrita ao 
seu território e salvaguardada pela UNESCO está sofrendo in-
terferências da cultura local devido aos fatores socioeconômi-
cos e étnicos. É necessário resistir às pressões que a sociedade 
impõe, através de interesses econômicos e até mesmo político, 
assim como prevenir e, até mesmo fazer alguma correção de um 
patrimônio cultural já descaracterizado que alterou a identidade 
cultural do bem já preservado por lei.

Portanto, ao fazer o estudo destas duas manifestações ét-
nicas, pode-se afirmar que a identidade cultural sofreu interfe-
rências mesmo com a resistência cultural, pois a globalização e a 
quebra de barreiras políticas e geográficas através do avanço da 
tecnologia respaldar esse fenômeno.

Entretanto, restringindo a questão de identidade, pode-se 
afirmar que existe uma formação identitária brasileira quanto a 
forma de expressão? Podemos fazer tal afirmação caso a análise 
estiver baseada apenas em aspectos geográficos, porém, se jul-
garmos o povo brasileiro que é constituído por diferentes matri-
zes, será difícil sustentá-la. Como foi possível observar, existe a 
necessidade de preservação do patrimônio cultural, bem como 
seu devido reconhecimento para que não se perca a identidade 
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de uma sociedade.
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Educação e Cultura Global: uma 
Reflexão  sobre a (In) Tolerância e 
as Transformações à Diversidade 
Cultural e Ao Multiculturalismo

João André Tavares Fernandes

Introdução

Como definir educação e cultura global dentro de um con-
texto diverso e multicultural?

O presente ensaio tem como objetivo analisar e discutir a 
importância da educação e cultura global inserida no contexto 
das transformações a cerca da diversidade cultural e ao multi-
culturalismo. Foram realizadas pesquisas qualitativas biblio-
gráficas, embasadas por meio de livros, artigos, dissertações, 
teses, dentre outros. Podemos citar Gonçalves (2006), Sacristán 
(2007), Silva (2009), Streck (2011) entre outros autores que 
dialogam sobre a temática. Neste sentido, o ensaio apresenta a 
fundamentação teórica para uma sociedade em transformação, 
multiculturalismo e seus contextos. 

O ensaio perpassa por um diálogo em torno da tolerância 
e intolerância e, como questão central, discute como conviver 
com aquele grupo ou pessoa com a qual não temos afinidades 
ideológicas, religiosas ou de valores.  

Na fala dos autores Silva e Nonato (2009) a diferença não 
pode nem deve ser um problema. Faz parte da constituição inata 
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do ser humano e da diversidade natural da realidade. Por que 
então encontramos dificuldades para nos adaptar e aceitar a di-
versidade humana? Partindo dessa reflexão precisamos entender 
que não há uma cultura melhor que a outra; não existe uma 
única verdade em termos de religião ou ideologia; não há um 
povo ou etnia superior a outro. Precisa-se trocar conhecimentos, 
aprender com o diferente e respeitar o modo de vida de cada 
grupo, garantindo espaço para sua manifestação. De acordo com 
os autores é necessário entender como funciona o pensamento 
intolerante. Deve-se buscar conhecer a cultura e o modo de vida 
do outro. Muitas vezes, a intolerância está relacionada ao desco-
nhecimento.

Educação e Cultura Global: Novos Desafios para a Educa-
ção

Como definir educação e cultura global dentro de um con-
texto diverso e multicultural? Com base nos escritos de Gonçal-
ves e Silva, Macedo, Kilpatrick, Silva e Nonato, Sacristán, Streck, 
o presente artigo examina como diferentes formas os autores 
apresentam suas concepções e considerações relativa ao tema.

A globalização para Sacristán (2007) trata-se de um con-
ceito utilizado para caracterizar a peculiaridade do tempo pre-
sente, conhecido como a segunda modernidade, que começou a 
forjar nas duas últimas décadas do século XX. Para o autor a glo-
balização é uma forma de nos representar e explicar em que con-
siste esta nova condição; um termo que se entrelaça com outros 
conceitos e expressões profusamente utilizadas: neoliberalismo, 
novas tecnologias da comunicação e mundo da informação. 
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De tudo o autor aponta que, deduzem-se mudanças impor-
tantes para o sentido e a orientação da política em geral, assim 
como para a educação em particular (a concepção da democra-
cia e suas implicações na educação, a organização do sistema 
educacional, a concepção e a valorização da pessoa e a visão da 
aprendizagem; sua finalidade, seu contexto, seu conteúdo e suas 
motivações. 

Sacristán (2007, p.26) reconhece que “a educação em um 
mundo globalizado tem que superar as obviedades e a clareza 
aparente dos fenômenos, abordarem os temas e problemas de 
forma interdisciplinar e abandonar a tendência à especialização”. 

Para Paulo Freire, (apud Streck, 2010, p.133) não existe a 
educação, mas educações, ou seja, formas diferentes de os seres 
humanos partirem do que são para o que querem ser.  

Sacristán (2007, p. 25-26) explica que “as metáforas da 
sociedade de sociedades (ou em rede) e a de hibridização entre so-
ciedades e culturas permitem-nos descobrir matrizes mais sutis 
para entender este fenômeno complexo de muitas faces, pluridi-
recional e contraditório que é a globalização”. 

O autor contribui dizendo que o mundo em rede é um 
mundo diferente, no qual se produzem múltiplas conexões entre 
diferentes variáveis e com distintos conteúdos em que o pro-
tagonismo dos diferentes Estados, povos e culturas são desi-
guais. Para o autor a educação em um mundo globalizado tem 
que superar as obviedades e a clareza aparente dos fenômenos, 
abandonarem os temas e problemas de forma interdisciplinar e 
abandonar a tendência à especialização. 

Sugere Morin (apud Sacristán, 2007, p. 26), é preciso culti-
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var uma “inteligência geral” que abandone maneira multidimen-
sional os temas complexos. 

Recomenda Apel (apud Sacristán, 2007, p. 27), deve-se 
contrapor à universalização da globalização uma adequada con-
traglobalização, e não a negação ou a resistência. A educação 
pode ser um instrumento para uma resistência criativa. 

Sacristán (2007) acrescenta que:

Exigências importantes para a formação e o modo de 
trabalhar dos professores derivam da necessidade de um 
olhar global sobre o mundo em rede, como para a criação do 
texto de que se deslocará o currículo, se é que desejamos 
que essa inteligência geral prospere. Esta é a nova forma 
de “educar para a vida” (SACRISTÁN, 2007, p.26).

De acordo com Sacristán (2007, p. 27-32) a tendência glo-
balizadora atua em um contexto no qual operam outros fatores, 
como neoliberalismo, sociedade da informação, etc. O entrela-
çamento de tudo isso provoca transformações substanciais em 
pelo menos cinco dos eixos básicos das sociedades modernas: 
o papel do Estado, a estruturação da sociedade, o trabalho, a 
cultura e a pessoa. 

O autor acrescenta que:

A cultura é dinâmica porque é alterada por quem dela se 
apropria. Esteve (e continuará a estar) submetida a pro-
cessos de globalização muito antes que se utilizasse este 
conceito fundamentalmente com referência e relações 
econômicas e mercantis. Não apenas o mundo é multi-
cultural – diverso, mas também cada cultura e indivíduo. 
Tudo é impuro, misturado, híbrido. Esta condição ma-
nifesta-se em múltiplas formas. A melhor compreensão 
necessita de uma distinção no que entendemos por cultu-
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ra, pois este é um termo muito ambíguo. (SACRISTÁN, 
2007, p. 27-32).

Para Kilpatrick (2011) em seu livro “Educação para uma 
Sociedade em Transformação”, define que:

A educação existe desde os tempos mais remotos. Esse 
empreendimento original existia para passar para os mais 
jovens os costumes dos mais velhos. Podemos imaginar 
um tempo anterior a qualquer forma de escola em que 
as crianças aprendiam conhecimentos necessários para 
agir em diferentes situações por participação e imitação. 
(KILPATRICK, 2011, p. 57)

Como podemos definir cultura? De acordo com o dicioná-
rio de Paulo Freire, Streck (2010) define que: 

Cultura para Paulo Freire é atividade humana de trabalho 
que transforma, produzido por diferentes movimentos e 
grupos culturais constituidores do povo: homens e mu-
lheres que ainda não haviam aprendido dizer sua palavra, 
alguns que já sabiam, mas não ousavam manifestar-se, 
outros, por ousarem, cassados no direito de dizê-la pelos 
regimes autoritários vigentes na América Latina, no largo 
período das ditaduras, trabalhadores assalariados ou não, 
intelectuais, doutores e não letrados, políticos e teólogos, 
enfim, gente entre gente. (STRECK, 2010, p. 99).

Nas palavras de Freire (apud STRECK, 2010, p. 100), os 
movimentos de cultura popular trouxeram para o campo da 
educação a cultura como conceito, ideia, valor e fundamento de 
ações sociais, inclusive pedagógicas.

Sacristán (2007, p. 38) considera que a educação deve se-
guir propondo modelos de ser humano e de sociedade, sem se 
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limitar a adaptar-se às demandas do momento (o que não sig-
nifica desconsiderá-las), não podemos ficar à espera demandas 
externas e do mercado, mas deveremos defender determinada 
atitude comprometida com um projeto democraticamente elabo-
rado, que sirva a um modelo flexível de indivíduo e de sociedade.

Macedo (2008) reconhece que:

A ausência da cultura como uma das dimensões estrutu-
rantes da educação prejudica os objetivos de uma políti-
ca educacional de qualidade e realmente transformadora 
dos modos e das condições de existência. Nas últimas 
décadas, a presença da arte, da literatura e da cultura em 
geral vem sofrendo reveses ou desaparecendo das salas 
de aula brasileiras, o que tem empobrecido o ambiente 
das escolas e das universidades. Devemos pensar em ho-
mens e mulheres mais respeitosos e articulados com o 
patrimônio cultural e cognitivo brasileiro. (MACEDO, 
2008, p. 98-99).

A autora considera que só será possível através dessa in-
corporação plena da cultura e das artes no processo educacional, 
afirmação delas como atividades decisivas na formação de cada 
pessoa, de cada indivíduo e cidadão, para iluminar os processos 
educacionais com uma lucidez contemporânea. 

De acordo com Streck (2010) é em tempo de globaliza-
ção, quando a economia capitalista (neoliberal) radicaliza as 
desigualdades sociais e em que, paradoxalmente, a diversidade 
cultural dentre e entre nações, instituições e entre sujeitos se vê 
ameaçada por um movimento de homogeneização e uniformiza-
ção cultural, que o conceito alcança maior importância na obra 
do autor. Tolerância com o diferente, respeito à experiência e a 
liberdade do outro, possibilidade da convivência atenta e curiosa 
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entre identidades culturais diversas, condição necessária para o 
estabelecimento de relações dialógicas.

(In) Tolerância, Diversidade Cultural e o Multiculturalis-
mo: É Possível essa Relação?

A questão central da tolerância ou intolerância é a seguin-
te: como conviver com aquele grupo ou pessoa com a qual não 
temos afinidades ideológicas, religiosas ou de valores? É possí-
vel essa convivência? 

Silva e Nonato (2009, p.25-33) dizem que é provável que 
o problema não seja conviver, porque, mesmo vivendo em so-
ciedade, ninguém é obrigado a partilhar valores ou pensamen-
tos com os quais não concordes. Se entendermos conviver como 
“aceitar para si”, tal convivência não obriga a pessoa a aceitar 
entendimentos com os quais não se identifique, mas é obrigada 
a respeitá-los. 

Os autores reconhecem que a tolerância é o respeito, a 
aceitação e apreço da riqueza e da diversidade das culturas. A 
tolerância é, antes de tudo, uma atitude ativa fundada no re-
conhecimento dos direitos universais da pessoa humana e das 
liberdades fundamentais do outro. 

Já a intolerância está relacionada à forma como percebe-
mos e reagimos em relação ao outro, nossa visão de mundo está 
determinada ou é resultado da tradição cultural, filosófica, e 
mesmo religiosa. (SILVA; NONATO, 2009, p. 24)

Na fala dos autores: 

A diferença não pode nem deve ser um problema. Faz 
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parte da constituição inata do ser humano e da diversi-
dade natural da realidade. Por que então encontramos 
dificuldades para nos adaptar e aceitar a diversidade hu-
mana? Partindo dessa reflexão precisamos entender que 
não há uma cultura melhor que a outra; não existe uma 
única verdade em termos de religião ou ideologia; não 
há um povo ou etnia superior a outro. Precisamos tro-
car experiências, aprender com o diferente e respeitar o 
modo de vida de cada grupo, garantindo espaço para sua 
manifestação. (SILVA; NONATO, 2009, p.34).

Muitas vezes estamos acostumados a discutir a diversida-
de cultural e o multiculturalismo, mas o assunto sobre a tolerân-
cia acaba ficando de fora. 

 A maioria ainda entende que tolerar é aguentar o outro. 
Não é desse tipo de tolerância que estamos falando, essa forma 
de tolerância apenas segrega o diferente ou o enquadra em “seu 
lugar”. 

Entretanto Silva e Nonato (2009) fazem uma observação 
dizendo que:

Ao (a) educador (a) não basta simplesmente ter a cons-
ciência da pluralidade, diversidade e da diferença. Faz-se 
necessário assumir uma postura tolerante como modo 
de vida; como reconhecimento do espaço do outro; como 
entendimento desse outro como sujeito de direito. Nes-
se sentido, faz-se importante perceber que a intolerância 
não é apenas de caráter religioso; também acontece em 
outras esferas da vida. (SILVA; NONATO, 2009, p. 25).

Afinal, qual o significado do termo “multiculturalismo”? 
Na fala de Paulo Freire (1992), Streck enfatiza que: 

Paulo Freire supera as duas perspectivas predominantes 
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nas análises da problemática do multiculturalismo. A 
primeira que a encara como um modelo prescritivo de 
integração, caminha na direção da normatização de medi-
das de adoção da diversidade, sobretudo nas escolas. E a 
segunda, substantivista, que a entende como característi-
cas das sociedades atuais confundindo-a com diversidade 
cultural ou pluriculturalidade. (FREIRE, apud STRECK, 
2010, p.279).

Escrever sobre o multiculturalismo seria tarefa simples 
para quem se supõe estar familiarizado com experiências, nas 
quais a diversidade do gênero humano se constitui em paradig-
ma de convivência. 

Dentro desse contexto Sacristán (2007) explica que:

O conceito de multiculturalidade não costuma se referir 
a este significado de cultura, a não ser que desse modo se 
faça alusão ao fato evidente de que já existiam, e existem 
diversas tradições nas manifestações literárias, artísticas, 
musicais, científicas, etc.; ou seja, não existe uma única 
regra, mas múltiplas, mas com a peculiaridade de que, 
normalmente, de cada uma delas houve avanços para se 
aproximar dos demais, buscando-se entre si e se interes-
sando pelo que se sabe “o outro”.  Os conflitos chegam às 
escolas e, como espaço social que são, se converte tam-
bém em cenários das relações interculturais entre grupos 
de classe social, religião ou etnias diferentes. Nos casos 
de choque cultural, a multiculturalidade é um desafio a 
abordar em caráter de urgência.  (SACRISTÁN, 2007, p. 
33-37).

Para Gonçalves e Silva (2006), embora o multiculturalismo 
tenha se transformado, com apoio da mídia e das redes informa-
cionais, em um fenômeno globalizado, ele teve início em países 
nos quais a diversidade cultural é vista como um problema para 
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a construção de uma unidade nacional. Esta tem sido efetuada 
por intermédio de processos autoritários, pela imposição de uma 
cultura, dita superior, a todos os membros da sociedade.

A partir de uma reflexão os autores contribuem dizendo 
que:

Entretanto a proposta multiculturalista é apenas uma das 
possibilidades, e não a única, que as políticas culturais 
do mundo contemporâneo podem vir a ter, pois é obri-
gada a coexistir (e a confrontar-se) com outros projetos 
que, com ela, colocam a diversidade cultural no centro de 
suas preocupações”. O autor reconhece que entre seus 
opositores, as posições estão divididas. Para alguns, o 
multiculturalismo é considerado uma proposta política 
ingênua e leviana porque parte de uma falsa consciên-
cia acerca dos reais problemas culturais. Para outros, ele 
não é senão um estímulo à fragmentação da vida social 
que leva consequentemente, à desintegração nacional. 
(GONÇALVES;  SILVA, 2006, p. 12).

Gonçalves e Silva (2006) alertam que: 

A diversidade cultural se constitui em um problema, ali, 
onde a convivência humana é marcada por conflitos dra-
máticos, motivados por preconceitos e discriminações 
étnicas, de gênero, de preferências sexuais, de gerações 
e outro. O multiculturalismo não interessa à sociedade 
como um todo, e sim a certos grupos sociais que, de uma 
forma ou de outra, são excluídos dos centros de decisão 
por questões econômicas e, sobretudo, por questões cul-
turais. (GONÇALVES; SILVA, 2006, p. 22-29).

Nesse sentido Gonçalves e Silva (2006) acrescentam que:

Por exemplo, no Brasil, os “sujeitos” das políticas públi-
cas foram sempre definidos por categorias que não fa-
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ziam qualquer distinção de gênero ou de raça. São sem-
pre designados em termos genéricos tais como: camadas 
populares, classe operária, classe trabalhadora. No Brasil, 
a resistência em relação à educação multicultural tem sua 
origem em uma das vertentes da teoria crítica, com um 
acentuado teor conteudista.  Nascida em um contexto de 
democratização do país, após a queda do regime militar, 
nos anos 80, essa teoria associa educação e formação de 
cidadania, entendendo, no entanto, o único conhecimen-
to crítico possível passa pelo “conhecimento socialmente 
acumulado, dominante e universal”, ou seja, euro-oci-
dental. (GONÇALVES; SILVA, 2006, p. 22-29)

Para os autores embora o tema diversidade étnica e cultu-
ral não seja estranho aos meios acadêmicos, ele não se constitui 
em polo dinamizador de formação de docente, e não tem sido 
suficientemente contemplado nos Programas de Pós-Graduação, 
sobretudo na área de Educação. Muito provavelmente, o tema 
da pluralidade cultural preconizado pelos Parâmetros Curricula-
res Nacionais levará muito tempo para chegar às salas de aula. 
(GONÇALVES; SILVA, 2006, p. 35).

Bennett (apud GONÇALVES; SILVA, 2006, p. 50-56) argu-
menta que a educação multicultural destina-se a todos. E enfa-
tiza que a habilidade de perceber, avaliar e resolver problemas 
multiculturalmente há de ser tão requerida quanto às de ler, es-
crever e manejar computadores. Para o autor, Iniciativas gover-
namentais e não-governamentais têm dado especial atenção aos 
conteúdos curriculares, à elaboração de livros didáticos e outros 
materiais de ensino, e à formação dos professores. Surgem algu-
mas questões desafiadoras: como lidar com a diversidade cultu-
ral em sala de aula?

Para Macedo (2008): 
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A Diversidade Cultural brasileira é uma realidade que se 
aprofunda cada vez mais, com a ampliação da democra-
cia e a sua persistência em um ciclo histórico durador. A 
cidadania dos brasileiros não se realiza plenamente sem 
acesso à educação e à cultura, e carece de um esforço, 
intergeracional que está por se consumar no atual estágio 
da sociedade brasileira, mas ainda carece de estruturas 
institucionais mais sólidas.  Cabe ao Estado brasileiro 
incentivar e apoiar as sociedades na articulação dessas 
ações socioculturais. Para isso, é preciso ampliar e dar 
maior capilaridade aos programas que geram iniciativas, 
como os Pontos de Cultura, uma instituição mista, um 
lugar de interações e cooperação entre Estado, sociedade 
civis e agentes culturais, um dispositivo que pode e deve 
atingir a escala necessária para dar atendimento a milha-
res de grupos. (MACEDO, 2008, p. 96-97).

Macedo (2008, p.133) reconhece que do ponto de vista 
cultural, a diversidade pode ser entendida como a construção 
histórica, cultural e social das diferenças. As diferenças, por sua 
vez, são construídas pelos sujeitos sociais ao longo do processo 
histórico e cultural, nos processos de adaptação do homem e da 
mulher ao meio social e no contexto das relações de poder.

Para Silva e Nonato (2009, p. 44-45) é importante ressal-
tar que qualquer assunto relacionado a valores terá mais respei-
to e prestígio se for colocado em prática pelos(as) próprios(as) 
educadores(as) e pela instituição de ensino. Aprende-se pelo 
exemplo. A escola e os(as) educadores(as) devem ser exemplos 
da prática de tolerância e respeito. 

De acordo com os autores é necessário entender como fun-
ciona o pensamento intolerante. Deve-se buscar conhecer a cul-
tura e o modo de vida do outro. Muitas vezes, a intolerância está 
relacionada ao desconhecimento. É necessário estar aberto para 
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trocar experiências e aprender com o outro. A liberdade também 
tem limite. Tolerar tudo é ser conivente com injustiças e malda-
des. Portanto, o limite da tolerância é o respeito, mas também é 
o limite estabelecido nos acordos e nas leis. 

Os autores concluem dizendo que é necessário entender 
que a sociedade é plural e que a diversidade não é um problema. 
A diversidade está na origem do ser humano e na origem da 
realidade.

Considerações Finais

A proposta desse ensaio foi elucidar a seriedade e o surgi-
mento da pesquisa em educação para o desenvolvimento social, 
político, pedagógico e principalmente clarificar a configuração da 
pesquisa científica onde a educação multicultural pode ser um 
instrumento para a resistência criativa. 

Outro aspecto que vale a pena aludir é a categorização 
abordada pelos autores sobre as transformações à diversidade 
cultural e o multiculturalismo relacionado à educação global, a 
importância de um diálogo em torno da tolerância e intolerância 
e a comunicação na construção do processo da produção de co-
nhecimento. A educação deve seguir propondo modelos de ser 
humano e de sociedade, sem se limitar a adaptar-se às demandas 
do momento. Por meio dela é possível continuidade deste pro-
cesso pelo qual passou o indivíduo para chegar até o conheci-
mento que está se tornando público. 

A partir das novas concepções vistas e pela nova meto-
dologia na qual foi apresentada neste estudo, percebemos uma 
grande mudança, inserida no contexto educacional, possibilitan-
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do um maior entendimento do que é “tolerância e o respeito, 
aceitação e apreço, percepções e reações”. Mas, ainda estamos 
caminhando, para construção de valores e objetivos em comum 
em torno da diversidade das culturas e o multiculturalismo.   

É fundamental que o aluno queira dominar alguma 
competência, conhecer um novo cenário. O desejo de realização 
é a própria motivação, assim o professor deve fornecer sempre 
ao aluno o conhecimento de seus avanços, captando a atenção do 
aluno dentro de uma perspectiva coletiva. 

Após o término deste ensaio, creio em um trabalho con-
tínuo, empenhado em uma energia considerável com apoio de 
professores, alunos, comunidade, onde o conjunto possa contri-
buir com valores e reflexão diferentes. Acredita-se que a educa-
ção multicultural destina-se a todos. As instituições são obriga-
das a reaprender a aprender, priorizando-se o todo e o trabalho 
em grupo, na busca de soluções para os problemas, ou seja, da 
individualidade para o coletivo.
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Educação Especial e Salas de 
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Introdução

Este trabalho nasceu da ideia de realização de um curso de 
Educação Inclusiva, junto aos professores de Educação Especial 
da região de Suzano. A perspectiva de uma educação inclusiva 
ultrapassa os limites de uma escola e requer uma reflexão so-
bre mudanças políticas e sociais, que se iniciaram na década de 
1990, momento em que a inclusão social ganhou forças, em âm-
bito nacional e internacional. A política de inclusão caracteriza-
-se por meio de ações coletivas e discursos legais, que visam ao 
atendimento das necessidades, de modo a garantir a dignidade 
das pessoas excluídas social, ética, econômica e politicamente.

Neste artigo pretende-se refletir sobre a Educação especial 
e metodologias de ensino, dentro de uma perspectiva inclusiva, 
ou seja, uma educação responsável, não só pelo direito do aluno 
com deficiência à escola, mas sobretudo pelo seu direito à apren-
dizagem e à qualidade social da educação.

Discute-se, portanto, o discurso da inclusão educacional 
como um processo que busca responder aos anseios das políticas 
públicas educacionais por direitos de igualdade, diante da que-
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bra de paradigmas metodológicos. Esse estudo possibilita não só 
a abordagem da dignidade humana, no que se refere à Educação 
Especial, e ao exercício de direitos e deveres, como também, do 
processo ensino-aprendizagem numa perspectiva inclusiva.

Para esta discussão é necessário retomar considerações te-
óricas sobre Educação Inclusiva, sobre educação e responsabili-
dade social e sobre os marcos legais, a fim de se refletir sobre a 
real necessidade da inclusão educacional para o efetivo exercício 
da cidadania e exigências de uma sociedade democrática. 

Com base em documentos legais e em fundamentos teóri-
cos sobre educação, numa perspectiva democrática de educação 
para qualidade social, descrevemos as ações pedagógicas desen-
volvidas no curso de Educação Inclusiva: Avanços e Desafios, 
promovido pela Diretoria de Ensino Estadual de Suzano.

Recorre-se, portanto, ao levantamento de documentos, 
como a Declaração de Jomtien (UNESCO, 1990), sobre a Edu-
cação para Todos; a Declaração de Salamanca (SALAMANCA, 
1994), sobre princípios, políticas e práticas na área das necessi-
dades educativas especiais, que foram marcos importantes para 
a Educação Inclusiva. 

Além disso, desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional, n. 9394, de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN), 
que estabeleceu as diretrizes e bases de educação nacional, já na 
década de 1990, até a Lei n.13.005, de 25 de junho de 2014, do 
Plano Nacional de Educação, que estabelece os objetivos e metas 
das políticas educacionais, para o próximo decênio, com vistas 
ao cumprimento do disposto no Artigo 214, da Constituição Fe-
deral (BRASIL, 1988).  No Capítulo III, da Educação, da Cultura 
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e do Desporto, da Constituição Federal do Brasil, em sua Seção 
I, da Educação, esta assume o compromisso com a qualidade 
social:

Art.  214.  A lei estabelecerá o plano nacional de 
educação, de duração plurianual, visando à articulação e 
ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e 
à integração das ações do poder público que conduzam à:
I -  erradicação do analfabetismo;
II -  universalização do atendimento escolar;
III -  melhoria da qualidade do ensino;
IV -  formação para o trabalho;
V  -   promoção humanística, científica e tecnológica do 
País (BRASIL, 1988).

Nesse artigo da Constituição Federal, pode-se verificar que 
se pretende uma articulação com a sociedade brasileira como um 
todo, num esforço para a transformação do sistema educacional 
do Brasil.

Por que a Inclusão?

O discurso da Educação Inclusiva tomou corpo no Brasil 
na década de 1990. O processo de inclusão social e educacional 
passou por fases de entendimento de seus princípios, na busca 
da reestruturação de políticas educacionais, a fim de dar a opor-
tunidade de se resgatar a dignidade humana e integração social 
daquele sujeito excluído socialmente, seja por possuir deficiên-
cia física, ou intelectual.

Pensar a inclusão educacional, em seu sentido amplo, im-
plica pensar uma educação que, segundo o Relatório da UNESCO 
(DELORS, 1998), apresenta princípios que, além de reforçarem 
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cada vez mais a responsabilidade sobre os saberes adaptados à 
civilização cognitiva, pois esses são as bases das competências 
do futuro, inserem, também, em seu escopo a responsabilidade 
social. Desde então, as políticas educativas são consideradas não 
só um processo permanente de enriquecimento dos conheci-
mentos, das competências, do saber-fazer, mas também uma via 
privilegiada de construção da própria pessoa, das relações entre 
indivíduos, grupos e nações.

A partir desses marcos legais e dos pilares da Educação, 
segundo Delors (1998), aprender a aprender, aprender a fazer, 
aprender a ser, aprender a (con)viver, evidencia-se, portanto, 
uma “vontade política”, que se define por um poder-fazer-querer, 
para se adquirir um “conhecimento”, o saber, e competência, o 
fazer, a fim de que se instaure um dever ser, caracterizando-se um 
discurso da ética, para um con-viver.

Mais especificamente, em relação às questões inclusivas, e 
em que se fundamenta a Educação Especial, no ano de 1994, foi 
realizada uma conferência voltada às pessoas com necessidades 
especiais. Na Espanha, realizou-se a Declaração de Salamanca, 
que trata dos princípios, políticas e práticas na área das necessi-
dades educativas especiais. E, neste encontro, foi reafirmado o 
compromisso com a educação para todos, de Jomtien (1990), e 
através da declaração, são apresentadas as metas de ação para a 
sociedade. Para que as mudanças possam acontecer, no quadro 
atual de inclusão, para uma educação de qualidade social, é ne-
cessário, não só que as escolas possam promover o acesso, mas 
também mudanças em seu currículo para atender às necessida-
des dos alunos, além de professores bem formados. 
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No curso Educação Inclusiva: Avanços e Desafios, o pri-
meiro módulo foi Educação Especial. Conceber a Educação Es-
pecial dentro de uma Educação Inclusiva, demonstrou-se como 
é tratada em seus aspectos legais assim como em suas especifi-
cidades. Com a preocupação de oferecermos uma mudança no 
olhar, propusemos uma técnica expositiva, com fundamentação 
legal, acompanhada de discussões e debates.

Ao descrevermos o público alvo da Educação Especial, 
consideramos as suas especificidades, porém tivemos a preocu-
pação de oferecermos uma ação-reflexão-ação sobre metodolo-
gias e técnicas de ensino, por isso, buscamos o apoio de um acer-
vo cinematográfico, sobre o público alvo da Educação Especial e 
suas especificidades, pois sabemos que com o apoio audiovisual 
e diferentes linguagens possibilitam mais reflexões para a busca 
de sugestões de como lidar com as dificuldades. Essas, muitas 
vezes, amedrontam as pessoas e acabam por paralisá-las.

Em relação ao acervo cinematográfico, utilizamos filmes 
clássicos que têm como temática a inclusão. Descrevemos a se-
guir os vídeos:

Um Sonho Possível, em que se conta a história de um defi-
ciente intelectual, grau leve, que se torna um astro do futebol 
americano;

 Adorável Professor é a história de um professor de Música 
que tem um filho surdo, na década de 1960, e precisa aprender 
a lidar com ele e com suas frustrações pessoais e profissionais; 

O Milagre de Anne Sullivan, o clássico filme que narra a his-
tória de Hellen Keller, uma surda-cega, que foi alfabetizada e 
educada por Anne Sullivan, uma professora, que possuía visão 
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subnormal; 
De porta em porta, em que se conta a história de um homem 

que possui paralisia cerebral e tem limitações para andar e algu-
mas dificuldades na fala, esse filme trata, com sensibilidade, das 
barreiras do preconceito, dos obstáculos presentes na sociedade, 
o olhar das pessoas e sobre potencialidades e fragilidades; 

A Cor do Paraíso é um filme que trata da deficiência visual, 
demonstrando como são vistas as pessoas que possuem defici-
ência visual, e como poderia ser diferente, quando as mesmas 
encontram oportunidades; 

Rain Man é um filme que trata da síndrome de Asperger, 
ou autismo de alto rendimento, com muita sensibilidade o filme 
narra a ignorância, o preconceito e as dificuldades presentes ao 
se lidar com uma síndrome de Asperger, sem ter conhecimento 
para tal; 

Gênio Indomável trata de um jovem superdotado e órfão que 
vive em meio à violência, com muita sensibilidade o filme de-
monstra um resgate do jovem por um professor de Matemática 
e por um psicólogo, que enfrenta dificuldades para chegar ao 
interior do seu paciente. 

Ao se expor sobre a temática de cada filme, foi instigada, 
no cursista, a vontade de conhecer um pouco sobre as especifi-
cidades de cada caso do público alvo da Educação Especial. En-
frentar a dificuldade, compartilhando auxílio com colegas, per-
mite a experimentação do desafio.

Historicamente, nas práticas pedagógicas se desenvolveu 
nos professores um olhar para a “moderação”. O aluno modera-
damente obediente, passava por um bom aluno, ou seja, por um 
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aluno inteligente, pois se adaptava às novas situações. O aluno 
muito inteligente, muitas vezes incomodava e saía fora do “pa-
drão” e o aluno com muita dificuldade, também incomodava, 
pois acreditava-se que o mesmo não era capaz de aprender.

Dividir os participantes do curso em grupos e fazê-los 
pensar em uma inclusão educacional, junto ao público alvo da 
Educação Especial, foi uma experiência, primeiramente, para a 
ressignificação do olhar dos participantes sobre a inclusão edu-
cacional de portadores de deficiências, pois não podemos “pro-
blematizar” e pensar em estratégias, senão rompermos barreiras 
intelectuais, por isso, a mudança de olhar foi a prioridade neste 
momento, pois quando enxergamos possibilidades, somos capa-
zes de superar obstáculos.

Descrição da prática

O Curso de Educação Inclusiva aconteceu em uma escola 
estadual da região central de Suzano, aos sábados, no período de 
21/05 à 02/07/2016. As equipes constituíram-se de Professores 
Coordenadores do Núcleo Pedagógico (PCNPs), do Núcleo Pe-
dagógico e três Supervisoras de Ensino. A equipe de Educação 
Especial foi composta por uma Supervisora de Ensino a PCNP 
da área. As equipes de Educação para as Relações Étnico-Raciais 
(ERER) também foi composta por uma Supervisora de Ensino e 
por mais dois PCNPs. E da mesma forma foi composta a equipe 
de Língua Portuguesa.  Contamos com cinquenta participantes, 
todos professores da rede pública estadual de ensino. O horário 
do curso foi das 8h às 13h, a carga horária do curso foi de 35h. 
Foi solicitado um trabalho final sobre uma situação de aprendi-
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zagem que contemplasse um dos três módulos. A intenção desta 
avaliação de aprendizagem deve-se ao fato de que a metodologia 
desse trabalho interdisciplinar fosse aplicada na prática de sala 
de aula em uma unidade escolar, já que se realizaria no semestre 
seguinte um Simpósio sobre Educação Inclusiva.

Resultados

Foram apresentadas aos cursistas situações-problema a 
fim de se desenvolver a metodologia de solução de problemas 
nesse curso de formação:

1ª Situação- João é surdo, está cursando a 8ªsérie-9ºano, 
na aula de Língua Portuguesa está aprendendo Figuras de Lin-
guagem, sendo surdo, como ele pode participar ativamente da 
aula?

2ª Situação – Fábio é cego e o professor está dando uma 
aula expositiva sobre História na Idade Média, 5ª série-6ºano, 
sendo cego como ele pode participar ativamente da aula?

3ª Situação – Lúcia é cadeirante e está na 6ªsérie-7ºano, 
na aula de Educação Física, o professor está trabalhando funda-
mentos do Voleibol, sendo Lúcia cadeirante, como pode partici-
par ativamente da aula?

4ª Situação – Miriam possui deficiência intelectual leve 
e está na 4ªsérie-5ºano, a professora está explicando sobre fo-
tossíntese, na disciplina de Ciências, como ela pode participar 
ativamente?

5ª Situação – Luiza é surda-cega, possui baixa visão e sur-
dez moderada, apresenta também TDAH, está na 5ªsérie-6ºano, 
tem como acompanhantes: a professora interlocutora de DA e o 
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professor itinerante em DV. A aluna consegue fazer o seu nome, 
porém ainda não está alfabetizada. Como pode participar da aula 
ativamente?

6ª Situação – Jane possui TGD, F84, possui algumas es-
pecificidades como: precisa olhar para a pessoa com quem está 
conversando e manifesta agressividade quando se encontra em 
um ambiente barulhento, como pensar em inclusão em uma sala 
de 6ªsérie-7ºano com 35 alunos?

7ª Situação – Bruno é um autista de alto rendimento e 
está na 8ª série-9ºano e possui altas habilidades em inteligência 
lógico/matemática, está socializado e adaptado à rotina escolar, 
em uma sala com 25 alunos. Como o professor de Matemática 
pode trabalhar com ele?

8ª Situação – Ícaro possui superdotação, está na 2ª série 
dos anos iniciais. Enquanto a sua sala está sendo alfabetizada ele 
já lê livros de 300 páginas desde Química Orgânica até Filosofia 
da Educação. O que a professora deve fazer? Como devemos nos 
reportar a este caso?

9ª Situação – Gabriela está na 8ª série-9ºano e possui Sín-
drome de Down e aflorou sua sexualidade, ela aborda todos os 
homens que vê pela frente e demonstra revolta quanto à sua 
condição de ser Síndrome de Down. Como os professores devem 
proceder?

10ª Situação – Érica possui deficiência intelectual, grau 
severo, baba, possui surdez, grau moderado, bilateral e possui 
também tetraplegia. O que significa inclusão para ela? O que o 
professor pode oferecer a ela? Qual é o olhar pedagógico sobre 
ela?
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As situações foram escolhidas, para detectar o perfil dos 
professores, assim como as suas inseguranças e fragilidades, 
pois mediante um discurso histórico, muitas vezes o professor 
coloca-se como detentor do saber e não concebe a ideia de que 
está sempre aprendendo, construindo e reconstruindo-se cons-
tantemente. E o objetivo é promover situações em que os mes-
mos coloquem em ação os problemas, as angústias, as fragilida-
des e as potencialidades.

Entender a acessibilidade intelectual dentro da inclusão 
educacional torna-se essencial, para uma educação com quali-
dade social. Tivemos como depoimentos, a participação de uma 
professora de Educação Física; duas professoras da Sala de Re-
cursos. 

O depoimento da professora de Educação Física pautou-
-se nas fragilidades e nas potencialidades do ser humano e de 
como o aluno público alvo da Educação Especial é rotulado. Já, 
as professoras da Sala de Recursos pautaram-se nos trabalhos 
realizados em sala de recursos e qual o olhar e como trabalhar 
com alunos que possuem deficiência intelectual.

Considerações finais

Os alunos realizaram situações de aprendizagem contem-
plando os três módulos do curso, participaram de debates, de-
poimentos e rodas de conversas. A ação-reflexão-ação, sobre a 
Educação Inclusiva e a Educação Especial, proporcionou uma 
mudança, que gerou um saudável desconforto, pois insatisfeitos 
com determinadas situações, alguns cursistas colocaram a an-
gústia da rotina escolar em pauta, clamando por receitas prontas. 
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Foi despertada nos professores a motivação para o desen-
volvimento de práticas a serem aplicadas em sala de aula, com 
fundamentos teóricos sobre a Educação Especial. Nos trabalhos 
produzidos pelos professores, foram apresentadas indagações e 
sugestões sobre como incluir alunos que fazem parte do público 
alvo da Ed. Especial. 

Mesmo preparado intelectualmente, o professor aprende 
com a sua prática. Na maioria das vezes, o professor se supera 
em sala de aula, testa as técnicas que conhece, a fim de desenvol-
ver metodologias com base no exercício docente. É necessário, 
ao professor, momentos de reflexão e inspiração. Não existem 
receitas, pois necessitamos observar e atuar junto à demanda 
escolar.

Tínhamos como objetivo do curso, expandir a visão dos 
participantes, para uma educação inclusiva, porém percebemos 
que, focando na Educação Especial, na ERER e na diversidade, 
ainda continuamos a trabalhar com algumas situações e não com 
todas que dão vida à unidade escolar. Falamos sobre os diferen-
tes e sobre os iguais? Falamos sobre a ERER e sobre os alunos 
que utilizam boné ou skate? Falamos em Diversidade, falamos 
sobre o Gênero? E, sobre os Japoneses? E, sobre os Colombia-
nos? Iniciamos o Curso com um foco tridimensional e estamos 
encerrando o mesmo, ampliando a visão periférica, pois é neces-
sário abranger a todos para contemplar uma Educação Inclusiva.
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Introdução

De acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2001), 
a Classe Hospitalar é o atendimento pedagógico educacional ofe-
recido a alunos que, em razão de tratamento de uma moléstia, 
encontrem-se internados em hospitais, ou em tratamento médi-
co prolongado, que os impeçam de frequentar as aulas na esco-
la. Esse atendimento não pode ser desenvolvido como em uma 
sala de aula comum2, mas sim como atendimento pedagógico 
especializado, que atende a crianças e adolescentes, com neces-
sidades diversas, internados em enfermarias pediátricas ou em 
ambulatórios de especialidades. Assim, de acordo com Fonseca 
(2003) o ambiente da Classe Hospitalar precisa ser diferenciado, 
acolhedor, com estímulos diversos, tais como: visuais, brinque-
dos e jogos, oferecendo um ambiente alegre e aconchegante.

O ambiente pedagógico hospitalar necessita de profis-
sionais que tenham uma formação em educação especial e que 
ofereça uma percepção por meio de diversas atividades pedagó-

2 Termo utilizado para se referir a sala de aula para alunos sem ne-
cessidades especiais em prédios destinados exclusivamente a educação
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gicas, que proporcione um elo entre a realidade hospitalar e a 
vida cotidiana da criança ou do adolescente. Nesse sentido, se 
faz necessária uma formação continuada para esse profissional, 
a fim de proporcionar a eles o desenvolvimento de habilidades 
que atendam, entre outras demandas, a integração à sala de aula, 
quando sair do hospital, ou socialização e comunicação, exercí-
cio da criatividade, e educação.

O Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução 
Nº. 1, de 15 de maio de 2006, no artigo 5º, Inciso IV, afirma que 
o profissional egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto 
a “trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção 
da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvol-
vimento humano, em diversos níveis e modalidades do proces-
so educativo”, e deve estar apto a atuar em qualquer ambiente 
usando de uma ação educativa, de plena consciência e planejada.

A Pedagogia Hospitalar, que vislumbra a atividade na Clas-
se Hospitalar, necessita ter a parceria entre os atores desse ce-
nário: educadores, profissionais da saúde, família e escola, para 
o êxito na ajuda às crianças e adolescentes na superação das di-
ficuldades ocasionadas pela doença, colaborando para uma recu-
peração aliviada se utilizando de atividades lúdicas, pedagógicas 
e recreativas. Por meio da didática, deve promover um elo entre 
a criança ou adolescente hospitalizado com o mundo que ficou 
fora do hospital.

Para Fonseca (2003), a classe hospitalar é a janela por 
onde a criança e ou adolescente se conectam ao mundo e cabe 
aos pedagogos atenderem às dificuldades destes, propondo um 
processo educativo, baseado em atividades diversificadas de es-
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critas, leitura, matemática e artes propiciando a garantia do de-
senvolvimento intelectual e acompanhamento escolar.

O documento de orientações para Classes Hospitalares 
(BRASIL, 2002) propõe que, “para haver um bom desempenho 
no ambiente educacional hospitalar é preciso estar disponibiliza-
dos recursos audiovisuais, como computador, televisão, máqui-
na fotográfica, filmadora, videokê, telefones, antena parabólica 
digital e aparelho de som com CD etc”, deve-se integrar a es-
tes, os propiciados pela informática, surgidos posteriormente do 
desenvolvimento tecnológico. Tais recursos se fazem essenciais 
tanto ao planejamento, desenvolvimento e avaliação do trabalho 
pedagógico, quanto para o eficiente trabalho na classe hospitalar. 
Da mesma forma, essa disponibilidade de recursos propiciarão 
as condições mínimas para que o educando mantenha contato 
com colegas e professores de sua escola, quando necessário.

Outra questão importantíssima, é que o hospital man-
tenha uma brinquedoteca adequada, pois o brincar é de suma 
importância no desenvolvimento infantil, pois propicia o desen-
volvimento de novas competências para aprender a lidar com 
suas habilidades e sobre si. Assim a brinquedoteca é um desafio 
para poder resgatar brincadeiras tradicionais dando às crianças 
a possibilidade de descobrir o que ainda não sabem. Assim, a 
brinquedoteca é a grande aliada da atividade educativa da classe 
hospitalar, uma vez que a atividade lúdica; propicia às crianças e 
adolescentes internados, que estão frágeis e precisam de moti-
vação para tentar “dar a volta por cima” e melhorar as condições 
em que se encontram. É por meio das brincadeiras, dos jogos, 
que ocorre a descontração, promove-se o sorriso, a criação e ino-
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vação, a fim de que se esqueçam, pelo menos por alguns instan-
tes, a dor que os aflige.

De acordo com Röhrs (2010) referindo-se a Maria Mon-
tessori, um determinado jogo pode atender a uma necessidade 
interior da criança, polarizando sua atenção e que após o jogo, 
estará mais calma e relaxada, podendo até apresentar um com-
portamento mais equilibrado. É nesse ambiente que a criança 
continua aprendendo e se desenvolvendo, interagindo e subme-
tendo-se a novas experiências.

É preciso que o professor da classe hospitalar desenvolva 
senso crítico para analisar a aplicação das atividades planejadas, 
para atender seus alunos e as dificuldades que enfrentam. Sendo 
que suas atividades, aplicadas de forma consciente, trarão 
melhoria na qualidade de ensino, colaborando na formação de 
cidadãos mais preparados para a vida.

Propõe-se neste trabalho, um olhar sobre a legislação e re-
levância da atividade de educação no hospital, para ressaltar o 
direito à educação para criança e adolescente que se encontram 
em internação hospitalar ou tratamento de saúde prolongado, 
uma vez que um direito social não pode ser mantido à margem 
do foco da Educação.

Objetivos

O objetivo desta pesquisa foi realizar um levantamento bi-
bliográfico sobre Atendimento Pedagógico em Classe Hospitalar 
no Brasil, a legislação que lhe dá sustentação e escrever, com 
base nas produções acadêmicas, a importância deste atendimen-
to educacional.
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Metodologia

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e a metodologia deste 
trabalho foi a revisão de literatura narrativa e a análise da legis-
lação brasileira que determina o direito à educação e a obrigação 
do governo em oferecer atendimento educacional para crianças 
e adolescentes durante o período de internação hospitalar e tra-
tamento médico.

A Legislação Brasileira

Com a promulgação da lei maior que rege nosso país, a 
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), que traz em seu 
art. 6º, que trata dos direitos sociais e a educação é um deles, 
deu-se base a inúmeras leis decorrentes. Na década de 90, regu-
lamentando o direito à educação, surge o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) que retrata princípios na defesa da infân-
cia e a juventude (BRASIL,1990). 

O ECA explicita os direitos fundamentais à saúde, edu-
cação, dentre outros. No artigo 5º, estabelece que “Nenhuma 
criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negli-
gência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opres-
são” (BRASIL, 1990). Implica-se, portanto, a necessidade de dis-
cussão em torno do direito à educação em contexto hospitalar.

No ano de 1994, instituiu-se a Política Nacional de Educa-
ção Especial (BRASIL, 1994) que insere o termo “Classes Hos-
pitalares”, atribuindo relevância à responsabilidade da execução 
do direito das crianças e adolescentes hospitalizados no âmbito 
da educação. Objetivando proteger a criança e o adolescente, a 
Sociedade Brasileira de Pediatria apresenta a proposta dos Direi-
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tos das Crianças e dos Adolescentes Hospitalizados, culminando 
na Resolução n. 41/95 (BRASIL, 1995), dentre estes direitos po-
de-se destacar o artigo 9, que aborda o direito das crianças à edu-
cação: “direito de desfrutar de alguma forma de recreação, pro-
gramas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo 
escolar durante sua permanência hospitalar” (BRASIL, 1995).

Posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, LDBEN Nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 (BRA-
SIL, 1996), no Título II “Dos princípios e fins da educação”, em 
seu Art. 3º, destaca-se a igualdade de condições no ensino, bem 
como o acesso e permanência na escola. Dentro dos princípios 
Constitucionais, reforça o compromisso do Brasil, junto à Decla-
ração de Salamanca, de uma educação para todos. 

A Resolução do Conselho Nacional da Educação (BRASIL, 
2001) instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 
na Educação Básica. Assim, ressurge de maneira mais sistemá-
tica, a preocupação com as crianças em condições especiais e as 
acometidas de impedimentos por tratamento de saúde. No Arti-
go 13, da referida Resolução, há destaque para a necessidade da 
ação integrada entre a escola e os sistemas de saúde à continui-
dade da aprendizagem, contribuindo para a reintegração dessas 
na escola regular, após alta da internação ou tratamento.

Em 2002, o Ministério da Educação (MEC) publica o do-
cumento intitulado “Classe Hospitalar e Atendimento Pedagó-
gico Domiciliar: estratégias e orientações” (BRASIL, 2002), que 
apresentou a necessidade de se estruturar ações, políticas de or-
ganização do sistema de atendimento educacional em ambientes 
hospitalares e domiciliares.



146

Diante da legislação aqui exposta, é possível verificar que a 
Constituição Federal de 1988 mobilizou vários setores da socie-
dade, no sentido da produção de Políticas Públicas, objetivando 
garantir o direito à educação e à manutenção da criança e adoles-
cente, afastado por motivos de saúde, no processo educativo. No 
entanto, a existência, pura e simples, dessas políticas públicas 
não garantem, como se esperaria, a superação do problema da 
exclusão ao direito de ensino. Tornam-se necessários mecanis-
mos para a efetivação do referido direito, de modo que não se 
torne apenas uma previsão normativa para ilustrar a existência 
deste direito. (ZAIAS; DE PAULA, 2010)

Dessa maneira, não há leis que amparem especificamente a 
educação em contexto hospitalar, exceto o documento do MEC, 
publicado em 2002, mas existe todo um cabedal de leis que vêm 
reforçar e legitimar o direito a esta forma de educação, visto que 
o desenvolvimento de uma criança, bem como o seu aprendi-
zado não param em virtude de uma internação ou tratamento 
médico prolongado. Muito embora esse direito seja reconheci-
do oficialmente, ainda é desconhecido por uma grande parcela 
da sociedade civil e, muitas vezes, permanece restrito somente 
a aspectos burocráticos, longe de ser implantado por meio de 
iniciativas que o tornem realidade. Os desafios contemporâne-
os que se apresentam na garantia deste direito, estão restritos 
à vontade política dos hospitais e aos olhares mais humanos e 
menos assistencialistas nesse setor. 

O próprio documento que estabelece estratégias e orien-
tações para Classe Hospitalar, rege que “Compete às Secretarias 
de Educação, atender à solicitação dos hospitais para o serviço 
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de atendimento pedagógico hospitalar e domiciliar” (BRASIL, 
2002, p. 15). Fica explícito que “atender à solicitação dos hospi-
tais para o serviço” implica uma solicitação prévia dos hospitais, 
caso esta não ocorra as Secretarias de Educação estão desobriga-
das de oferecer o serviço, dando a esta política pública um cará-
ter eventual. Portanto um direito constitucional, previsto ampla-
mente na legislação nacional, que é a educação, nesta situação 
fica dependente de uma melhor gestão.

Outra deficiência, muito evidente, são as universidades 
que deveriam assumir de maneira mais enfática a formação de 
educadores para atuarem nesse contexto educacional e ao aten-
dimento à diversidade de educandos. As escolas nos hospitais 
apresentam especificidades que precisam ser melhor compreen-
didas de forma singular. Trabalham com a diversidade de alunos 
e fazem parte do sistema oficial de ensino, como apontam as 
legislações brasileiras. Todavia, os currículos, neste ambiente, 
apresentam características dos produzidos nos espaços de edu-
cação não formal, uma vez que necessitam ser flexíveis, abertos 
e adequados às necessidades de cada aluno. Essas articulações 
ainda não estão claras para muitos dos educadores que atuam 
nesses espaços diferenciados, pois oscilam entre as práticas tra-
dicionais e os aspectos lúdicos no cotidiano da atividade pedagó-
gica. (ZAIAS; DE PAULA, 2010)

É preciso considerar a presença do educador no hospital, 
que nem sempre implica um efetivo processo pedagógico. As 
condições são imprescindíveis para que a criança ou o adolescente 
se sintam livres e incluídos nas propostas pedagógicas no 
ambiente hospitalar. Fontes (2005) ressalta que desde o primeiro 
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contato com o aluno, é preciso muita sensibilidade, para poder 
se aproximar, conversar, explicar sobre a escola no hospital, seus 
objetivos e suas finalidades. É importante escutar a criança, suas 
histórias da escola, seus desejos e expectativas para poder traçar 
um acompanhamento da escolarização. Não se deve obrigar 
a participação às aulas, pois estará se acentuando a exclusão 
promovida pela doença.

Direito à Educação

A educação se propõe ampliar o conhecimento humano 
por meio de processo de ensino e aprendizagem. Sendo este es-
sencial para o desenvolvimento humano, para a realização pes-
soal, para a estabilidade social e para o desenvolvimento nacio-
nal. É, portanto, fundamental para a manutenção e a reprodução 
da vida social. Através deste componente central da educação, 
que é um direito básico universal que torna possível outros di-
reitos e contribui para a melhor participação e inserção social 
(CHIZZOTTI, 2016).

Ao entrar na escola, o aluno precisa percorrer seu caminho 
formalizado pelo currículo e seus conteúdos, processos didáti-
cos e aprendizagens esperadas com a finalidade de propiciar a 
melhoria dos conhecimentos que foram adquiridos na vida coti-
diana, nas experiências vividas e promover sua inclusão na vida 
e na cultura comuns da sociedade, tornando-o um cidadão par-
ticipante. Mas, diante de uma moléstia, é obrigado a abandonar 
a estrutura escolar, muitas vezes, ficando relegado a um leito de 
uma enfermaria.

O Atendimento Pedagógico na Classe Hospitalar, é muito 
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recente no Brasil. Voltado às crianças e adolescentes enfermos 
em internação hospitalar, ou em tratamento prolongado, que 
não podem comparecer às aulas na escola. Esses alunos apresen-
tam patologias diversas, tais como: doenças crônicas, doenças 
degenerativas, os casos nos quais foram submetidos a cirurgias, 
acidentes que os impossibilitem de frequentar ambientes sociais 
e as escolas regulares.

Durante muito tempo, os familiares dessas crianças e 
adolescentes precisavam elaborar estratégias junto à escola, ou 
contratar professores particulares, para manter o atendimento 
educacional formal a seus filhos. Atualmente, alguns Estados 
brasileiros têm garantido o direito à educação para essas crian-
ças e adolescentes em Classe Hospitalar dentro dos hospitais. 
Estes internos são atendidos por educadores que vinculados a 
uma escola da rede pública, tais profissionais procuram manter a 
sequência dos conteúdos escolares que, os alunos, aprenderiam 
nas receptivas instituições escolares onde se encontram matri-
culados.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), 
aliada à Constituição Federal (BRASIL, 1988) e ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente (BRASIL, 1994) foram determinan-
tes para o reconhecimento dos direitos de todas as crianças e 
adolescentes à educação. Propõe o texto legal, que todas as pes-
soas precisam ter meios necessários para evitar a suspensão do 
aprendizado. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente ao aprovar resolução nº 41/95 (BRASIL, 1995), 
oriunda da Sociedade Brasileira de Pediatria, que trata especifi-
camente dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes hospita-
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lizados, apresenta no seu artigo 9º, atenção para o “Direito de 
desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação 
para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante sua 
permanência hospitalar” (BRASIL, 1995).

Quando uma criança ou adolescente encontra-se enfermo, 
quer seja internado no hospital ou em casa, fica com o contato 
restrito para com os seus amigos e colegas da escola. Sofrendo 
modificação no convívio social e muitas vezes, frente à enfermi-
dade, perde o interesse em estudar, ler e até de brincar. 

Nesse sentido, o trabalho pedagógico, das Classes Hospi-
talares e do Atendimento Pedagógico Domiciliar, torna-se um 
meio para que retornem às suas atividades de socialização e edu-
cação, como meio para superação da apatia a que estão sujei-
tos. O programa de Classe Hospitalar é um desdobramento da 
educação, proporciona à criança, ao adolescente e até ao adulto 
hospitalizado, a possibilidade de melhoria da qualidade de vida, 
por meio de atividades pedagógicas, lúdicas e recreativas. Obje-
tiva ainda melhorar a autoestima, minimizando a dor, quando 
assume a promoção da humanização. (ZAIAS; PAULA, 2010)

O Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2001) insti-
tuiu algumas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica. No artigo 13, determina a ação integrada entre 
a escola e os sistemas de saúde para que a escolaridade não seja 
interrompida. Deste modo, quando da volta às suas escolas de 
origem, não estarão com defasagem de conhecimentos em rela-
ção ao grupo.

Segundo Zaias e Paula (2010, p. 224): “As leis que am-
param a educação em contexto hospitalar reforçam o direito à 
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educação, visto que o desenvolvimento de uma criança, bem 
como o seu aprendizado não é interrompido em virtude de sua 
internação”. 

A partir desses argumentos, da legislação apresentada e da 
observação da ínfima presença do Estado para este tipo de aten-
dimento pedagógico, voltado às crianças e adolescentes enfer-
mos que não podem ir para a escola, é que surgiu esse trabalho.

Conclusão

Por meio da revisão teórica e análise da legislação, foi pos-
sível compreender quais as características do Atendimento na 
Classe Hospitalar e seu grau de importância na vida das crianças, 
adolescentes e até mesmo do adulto, que por motivos de esta-
rem acometidos de uma moléstia, enfrentam obstáculos no seu 
processo escolarização. Esta modalidade educativa está direta-
mente relacionada ao processo de humanização, promovendo a 
continuidade da educação.

Após esse estudo foi possível compreender que a educação 
e a saúde devem caminhar juntas na busca de soluções quantita-
tivas e qualitativas para o processo de ensino e aprendizagem de 
crianças e jovens hospitalizados ou em tratamento de saúde pro-
longado. A educação pode promover para essas pessoas, incen-
tivo para que possam reagir melhor ao tratamento, um acalento 
para recompor sua saúde, por isso a Pedagogia Hospitalar deve 
ser percebida com seriedade e responsabilidade.

De forma geral, essa Pedagogia tem como meta assegu-
rar as crianças e aos adolescentes hospitalizados, a continuidade 
dos conteúdos regulares, possibilitando um retorno após a alta 
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sem prejuízos à sua formação escolar, mas para além de sua meta 
se torna uma terapia de apoio à recuperação do enfermo.

O pedagogo deve acolher a ansiedade das crianças e dos 
jovens hospitalizados e até mesmo os que estão em seus domicí-
lios, pois através de suas ações pedagógicas, pode contribuir para 
a melhora do quadro clínico desses. Segundo Fontes (2005), a 
Pedagogia Hospitalar deve valorizar o espaço de expressão, cole-
tivo ou individual, e o acolhimento das emoções. Assim sendo, o 
período em que o aluno fica internado, pode ser um período de 
ensino e novas aprendizagens que o levam ao desenvolvimento 
integral.

Adoecer faz parte de nossas vidas, entretanto existem os 
casos que necessitam de hospitalização, ou precisam ficar por 
longos períodos retornando aos hospitais e outros continuando 
o tratamento em suas casas. Possuir uma doença crônica que 
impeça esses alunos de saírem de suas casas, de ter uma vida 
social dita normal, pode ser mais difícil quando os adoentados 
são crianças ou adolescentes, o que pode criar marcas em suas 
vidas como a discriminação pela moléstia, pela debilidade físi-
ca e emocional. Quando internados ou precisam ficar reclusos 
em suas casas, deixam para trás uma parte importante das suas 
vidas: a infância e a adolescência, períodos fundamentais para 
desenvolvimento integral do ser humano.

As políticas públicas aqui apresentadas, deixam explícita 
a obrigação do Estado a garantia, que este aluno tem à esco-
larização, com um atendimento de qualidade, dentro de suas 
necessidades. É preciso que as Secretaria de Educação atentem 
para implantação de Classe Hospitalar em todos os hospitais de 
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sua jurisdição, pois somente com o aumento do mercado con-
seguir-se-á a proliferação de cursos de especialização, para que 
professores possam atender, de forma efetiva, o enfermo com a 
dignidade que merece.

O Atendimento na Classe Hospitalar é um desafio para o 
aluno, para toda família e para os professores que mesmo dian-
te das limitações que lhes são impostas, existe transformação, 
fruto do empenho dos profissionais da educação, que realiza seu 
trabalho com excelência, garantindo assim atendimentos peda-
gógicos com qualidade e muita interação com esses alunos. 

Concluímos que é possível pensar em um ambiente hospi-
talar como espaços de educação para crianças, jovens e adultos 
que estão em idade escolar. Pensados como espaços de encon-
tros, transformações, sonhos e desejos para o desenvolvimento 
integral. Para tanto, basta o olhar para essas pessoas como seres 
capazes de mudar e tronar-se senhores de seu futuro. É preciso 
compreendê-las, respeitá-las e, principalmente, auxiliá-las nas 
necessidades.
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Política Nacional de Educação 
Especial: Conhecimento e 

Corresponsabilidade dos Diretores 
de Escola

Daniel Marcelino dos Santos
Ivone Panhoca 

Introdução

Este capítulo conta com parte dos resultados obtidos a 
partir de estudo realizado no Programa de Mestrado em Políticas 
Públicas da Universidade de Mogi das Cruzes - UMC, financia-
do pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível 
Superior (CAPES). O objetivo geral da pesquisa consistia em 
verificar a visão dos diretores de escola frente à Política Nacio-
nal de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
O fragmento aqui apresentado procurou verificar o posiciona-
mento dos diretores de escola de um município da Grande São 
Paulo no que diz respeito ao seu conhecimento sobre a Política 
Nacional de Educação Especial e a sua corresponsabilidade pela 
inclusão.

É importante destacar que a educação das pessoas com 
deficiência se alterou conforme as mudanças do conceito de 
deficiência adotado pela sociedade. Por meio de lutas que 
objetivavam leis de proteção social, passou-se a repensar o papel 
das instituições filantrópicas e procurou-se uma maior busca 
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pela conscientização da sociedade diante das diferenças, com a 
propositura de recursos que possibilitassem a concretização dos 
direitos dessas pessoas (LAPLANE, 2014).

Em suas considerações sobre identidade, Hall (2010) 
aponta que a sociedade não é imutável, e que suas transforma-
ções são oriundas de suas próprias modificações e evoluções. As 
paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, nacio-
nalidade, que no passado forneciam sólidas localizações como 
sujeitos sociais, fragmentam conforme as transformações das 
sociedades. Na mesma direção, Canclini (1997) destaca que es-
tamos num momento de transição das identidades clássicas para 
novas estruturas globais, de multiculturalidade e com abertura 
para a presença do “diferente”.

As mudanças na identidade das pessoas com deficiência e 
o ideal de inclusão, assim como a premissa de que a educação é 
um mecanismo de equalização social impulsionaram a alteração 
de registros legais e políticos. As mudanças históricas e sociais 
inscreveram a educação como um direito subjetivo e inalienável 
para qualquer pessoa (FERREIRA, 2014).

Nascida no âmbito da luta democrática e num propósi-
to contrário à ditadura militar, a Constituição Federal de 1988 
(BRASIL, 1988) abriu as portas para as políticas de direito, e 
como uma constituição dirigente, enuncia um projeto de país 
que busca modificar as realidades e desigualdades por meio do 
acesso ao direito. Por ser dirigente, anuncia um futuro promis-
sor e coloca o Estado como responsável por políticas públicas 
capazes de transformar a estrutura econômica e social do país 
(PINZANI, 2014). Seu texto garante o direito a educação a to-
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dos, sem distinção. Às pessoas com deficiência, fica garantido o 
Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado prefe-
rencialmente na rede regular de ensino. 

Em 2008 o Ministério da Educação (MEC) publicou o do-
cumento intitulado Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva, SEESP/MEC 01/2008 (BRA-
SIL, 2008). Essa política delimita novos caminhos para a educa-
ção especial no Brasil, em consonância com os direitos previstos 
na Constituição Federal, assim como o estabelecido em tratados 
internacionais, como a Declaração de Guatemala. 

Braga e Schumacher, (2013), ao tratarem do direito à in-
clusão, afirmam que defender este direito não significa sustentar 
a auto aplicabilidade das leis, menos ainda supor que sua mera 
existência resolva os problemas. Defendem que no caso da le-
gislação inclusiva, seus destinatários são tanto o poder público 
como a coletividade. Calheiros e Fumes (2014) e Meletti e Ri-
beiro (2014) ressaltam que garantir o acesso à escola é apenas o 
passo inicial do processo inclusivo. O acesso deve estar acompa-
nhado de ações que garantam a permanência e o planejamento 
de estratégias capazes de promover uma educação de qualidade 
para todos os alunos.

Gonçalves; Mantovani; Macalli (2016) apontam que ain-
da existem dificuldades na implementação do AEE. Para as pes-
quisadoras, embora o AEE seja resultado de avanços históricos 
quanto ao direito a uma educação de qualidade para as pessoas 
com deficiência, dicotomicamente, esse serviço pode ser anun-
ciador de retrocessos educacionais, pois quando mal implemen-
tado, pode levar à segregação, mesmo dentro do contexto regu-
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lar de ensino. 
Este estudo, como já mencionado, propõe verificar o posi-

cionamento dos diretores de escola de um município da Grande 
São Paulo no que diz respeito ao seu conhecimento sobre a Polí-
tica Nacional de Educação Especial e a sua corresponsabilidade 
pela inclusão. Para tanto, será descrito o percurso metodológico 
que orientou a pesquisa. Em seguida os resultados serão expos-
tos e discutidos, a partir do referencial teórico que sustentou o 
estudo. Por fim são apresentadas as considerações finais.

Percurso Metodológico

A pesquisa – aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade de Mogi das Cruzes – UMC – se configurou 
como um estudo de natureza qualitativa, com recorte transver-
sal, dentro da modalidade descritivo-exploratório. A pesquisa de 
natureza qualitativa se preocupa com a interpretação dos fenô-
menos sociais e seu foco é recai essencialmente sobre as experi-
ências particulares e nos processos de construção de significados 
(SANTOS FILHO, 2013). As pesquisas descritivas, nas quais é 
comum a utilização de questionários padronizados, procura-se 
principalmente descrever as características de um fenômeno ou 
de uma população, enquanto que as pesquisas exploratórias são 
planejadas com o propósito de obter uma visão geral do objeto 
estudado (GIL, 1999).

O estudo contou com a participação de 22 (vinte e dois) 
diretores que atuavam nas escolas de um município de Poá, loca-
lizado na grande São Paulo. O total de participantes representou 
80% dos profissionais que exerciam a função de diretor de escola 
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naquele município. Os profissionais, após assinarem o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, responderam um questioná-
rio, inspirado em Silveira (2009), que entre outros aspectos, so-
licitava que os entrevistados marcassem em escalas numéricas, 
constituídas por valores que variavam de 1 (um) a 10 (dez), o 
quanto acreditavam conhecer sobre a Política Nacional de Edu-
cação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e quanto se 
consideravam corresponsáveis pela inclusão. Após a coleta dos 
dados, os questionários, sem identificação, foram numerados de 
1 a 22 (total de participantes) e a análise foi realizada de forma 
qualitativa. Os dados foram discutidos a partir das proposições 
outros referenciais que fundamentaram este estudo.

A coleta foi realizada em um único momento, e aconteceu 
no início de uma reunião agendada pela Secretaria Municipal de 
Educação. Foram incluídos na pesquisa todos os participantes 
que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 
que exerciam o cargo de diretor de escola. 

Os resultados obtidos a partir da aplicação da escala foram 
organizados em gráficos e em seguida discutidos conforme o re-
ferencial teórico que compreende o tema em questão. 

A amostra contou com participantes predominantemente 
do sexo feminino. No que se refere ao tempo de atuação como 
diretor de escola, 14 (quatorze) participantes, a maior parte dos 
entrevistados, responderam atuar nessa função a mais de 5 anos. 
Quanto ao tempo de atuação na unidade de ensino na qual tra-
balhavam no momento da pesquisa, a maioria dos entrevistados, 
ou seja, 12 (doze) participantes, responderam atuar naquela es-
cola há menos de 2 anos.
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O conhecimento e a corresponsabilidade dos diretores

Como descrito anteriormente, o questionário utilizado na 
coleta de dados contava com duas escalas numeradas de 0-10 
(zero a dez), na qual 0 (zero) representava o mínimo e 10 (dez) 
indicava o máximo. Foi solicitado que os diretores marcassem 
o quanto acreditavam conhecer da Política Nacional de Educa-
ção Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e o quanto se 
consideravam corresponsáveis pela inclusão. Antes de discutir 
os resultados, é necessário apresentar alguns limites metodoló-
gicos: a) as respostas dos entrevistados possivelmente indicam 
sua percepção naquele momento, de modo que não foram ado-
tadas, por parte do pesquisador, perguntas que possibilitassem 
quantificar especificamente o conhecimento técnico dos direto-
res sobre Política Nacional de Educação Especial na Perspecti-
va da Educação Inclusiva; b) O discurso profissional pode não 
corresponder à prática, e dessa forma, seriam necessárias outras 
estratégias de testagem e de acompanhamento, as quais deman-
davam um instrumental de coleta diferente do utilizado, sendo 
importante ressaltar que esse não se fez objetivo dessa pesquisa.

Com os limites apresentados, é importante ressaltar que o 
objetivo desse estudo foi verificar a visão dos gestores, e assim, 
os resultados foram considerados como produto dessa ótica, 
capturado no momento da coleta de dados, e que, portanto, nos 
permite construir inferências do quanto esses profissionais acre-
ditavam conhecer da Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva e do quanto se consideravam 
corresponsáveis pela inclusão.

A observação dos resultados relacionados ao conhecimento 



162

dos diretores sobre a Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva permite verificar que a maior 
parte dos entrevistados, ou seja, 16 diretores, marcou entre os 
valores 5 (cinco) e 7 (sete) na escala numérica, enquanto que 5 
entrevistados marcaram o número 8 (oito). Apenas 1 (um) dire-
tor marcou o número 9 (nove). O predomínio foi de marcações 
no número 7 (sete), opção escolhida por 8 (oito) participantes. 
Esses dados indicam que, segundo a percepção da maioria dos 
entrevistados, esses diretores reconhecem não dominar suficien-
temente a política.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva caminha ao encontro do paradigma dos 
suportes, uma nova forma de pensar a sociedade e suas relações. 
Segundo Oliveira; Leite (2011) a partir desse paradigma, a esco-
la se configura como um espaço de transformação social, o que 
coloca em evidência a necessidade de se pensar em possibilida-
des para que todos possam participar nos processos de ensino.

O texto dessa política destaca os principais marcos histó-
ricos e oferece um panorama sobre as estratégias do Estado e as 
formas de pensar a educação para as pessoas com deficiência. 
Conhecer a política permite que se compreenda o projeto na-
cional de educação que se criou para esse público, dentro de um 
contexto democrático, como o preconizado pelos dispositivos le-
gais vigentes. Nesse sentido, essa política destaca que:

A escola historicamente se caracterizou pela visão da edu-
cação que delimita a escolarização como privilégio de um grupo, 
uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educa-
cionais reprodutoras da ordem social. A partir do processo de 
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democratização da escola, evidencia-se o paradoxo inclusão/ex-
clusão quando os sistemas de ensino universalizam o acesso, 
mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora 
dos padrões homogeneizadores da escola. Assim, sob formas 
distintas, a exclusão tem apresentado características comuns 
nos processos de segregação e integração, que pressupõem a se-
leção, naturalizando o fracasso escolar (BRASIL, 2008, p.1).

A escola é um importante espaço de ação e transforma-
ção social, território essencial na implementação de estratégias 
garantidoras dos direitos sociais. A educação inclusiva, agenda 
dos grupos de defesa dos direitos humanos, necessita de políti-
cas públicas, ou seja, ações institucionalmente planejadas e de 
mecanismos de avaliação, em um dinamismo capaz de provocar 
uma reflexão sobre a escola que se deseja e as necessidades exis-
tentes para que se torne um espaço aberto às diferenças (DU-
TRA; GRIBOSK, 2005). 

A implementação de uma escola inclusiva se apresenta 
como um desafio à direção escolar. A organização de um PPP que 
atenda às necessidades de uma escola inclusiva encontra no dire-
tor de escola seu principal articulador. As estruturas sob as quais 
a escola se sustenta podem ser perpetuadoras de preconceito e 
exclusão, mas isso não significa que não podem ser desconstru-
ídas e reorientadas em uma perspectiva inclusiva. Esse movi-
mento de desconstrução carece de profissionais comprometidos 
com os direitos humanos e da opção por um modelo de gestão 
democrática (SILVEIRA, 2009).

O Ministério da Educação, por meio da Nota Técnica 
nº18/2009 (BRASIL, 2009), ao tratar do resultado do “I Prêmio 
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Experiências Educacionais Inclusivas: 
A escola aprendendo com as diferenças”, destacou uma 

ampla participação nesse prêmio, que tem por objetivo dar vi-
sibilidade as ações realizadas pela comunidade educacional em 
direção a uma escola inclusiva, porém, reconheceu a necessidade 
de ampliar as estratégias de formação continuada para profes-
sores e gestores. Esse aspecto também é discutido por Silveira 
(2009), que aborda a necessidade perene de se prever nos docu-
mentos legais a regulamentação da formação inicial dos gestores 
e em âmbito nacional e local, pois, atualmente, a formação ne-
cessária para se atuar como gestor não comtempla objetivamen-
te princípios que qualifiquem uma prática na perspectiva inclu-
siva. A autora destaca ainda a que a formação “in loco”, ou seja, 
no ambiente escolar, pode favorecer o diretor em uma atuação 
capaz de tornar a política de inclusão uma realidade nas escolas. 
A seguir serão apresentados os dados referentes a corresponsa-
bilidade pela inclusão 

Os entrevistados desse estudo, quando perguntados sobre 
sua corresponsabilidade pela inclusão, marcaram valores entre 9 
(nove) e 10 (dez) na escala de graduação. Apenas 1 (um) diretor 
situou sua corresponsabilidade no número 6 (seis) da escala. 
Dessa maneira, conforme as respostas, e sem o propósito de ve-
rificar os conflitos entre discurso e prática, esse dado sinaliza 
que houve um predomínio de diretores que se consideravam 
corresponsáveis pela inclusão em um nível elevado.

Em uma pesquisa realizada com um grupo composto por 
diretores, vice-diretores e orientadores pedagógicos em um mu-
nícipio paulista, Caria (2011) apresentou diferentes afirmativas 
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e solicitou que os participantes marcassem, em uma escala de 
0 (zero) a 3 (três), o grau de veracidade dessas afirmativas na 
prática escolar, de modo de 0 (zero) indicava menor veracidade e 
3 (três) maior veracidade. Diante da afirmativa sobre “promover 
uma educação inclusiva que corresponda as necessidades indivi-
duais de cada pessoa, prevaleceu a indicação de que essa função 
é de elevada prioridade para 89,06% dos pesquisados” (CARIA, 
2011, p.50).

As respostas dos diretores entrevistados nesse estudo co-
locam o diretor em um nível elevado quanto sua corresponsa-
bilidade pela inclusão, enquanto no estudo realizado por Caria 
(2011) a promoção de uma educação inclusiva foi considerada 
alta pelos participantes. Nesse sentido, as pesquisas acadêmicas 
podem avançar em investigações acerca do discurso e da práti-
ca dos gestores em relação à educação inclusiva. Caiado et al. 
(2014) destaca que tudo indica que foram retiradas as principais 
barreiras que impediam o acesso das pessoas com deficiência às 
escolas regulares, porém ainda há muito que se caminhar para 
a plena participação social desse público, de modo que as pes-
quisas são importantes meios de colaboração para subsidiar as 
políticas públicas nessa área.

Uma constatação de Silveira (2009), por meio de um es-
tudo que tratou da gestão escolar para a inclusão, revelou a difi-
culdade do diretor em superar as imposições culturais nas quais 
esse profissional é colocado como a figura responsável apenas 
pelas questões organizacionais, distante dos processos pedagó-
gicos.  Esse fato reforça e perpetua a crença de que compete 
apenas ao professor o sucesso da inclusão. Para a pesquisadora, 
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o trabalho articulado entre o diretor e o professor é fundamen-
tal para que se tenha êxito em uma educação de qualidade para 
todos

Ao se considerar a relação federalista de autonomia e ao 
mesmo tempo de interdependência entre os entes federados, é 
importante que os diretores compreendam as diretrizes nacio-
nais e conheçam a política pública que se desenhou para o aten-
dimento educacional das pessoas com deficiência em âmbito 
nacional, de maneira a tornar-se um ator no processo de imple-
mentação dessa política em âmbito municipal. Como destacado 
por Dias; Matos (2012) o processo de implementação é afetado 
por diversos fatores, os quais devem ser identificados e avalia-
dos, com vistas a garantir os melhores resultados possíveis.

Considerações Finais

Segundo a percepção da maioria dos entrevistados, os da-
dos indicam que os diretores que participaram do estudo ma-
nifestaram não conhecer, em nível máximo (índice 10 da escala 
proposta), a Política Nacional de Educação Especial na Perspec-
tiva da Educação Inclusiva, porém, o posicionamento desses 
profissionais quanto sua corresponsabilidade pela inclusão ob-
teve índices elevados.

O movimento de educação inclusiva propõe a ruptura de 
um paradigma excludente e homogeneizador. Procura propor-
cionar uma reflexão e uma prática educativa que visa uma edu-
cação de qualidade a todos, inclusive aos alunos cobertos pela 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Edu-
cação Inclusiva. 
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A mudança de paradigma carece de esforços coletivos, pois 
carrega consigo uma nova cultura, que neste caso, tem a diferen-
ça como elemento fundamental de um cenário múltiplo. Portan-
to, trata-se de um novo modo de pensar, que orienta as ações do 
Estado e da sociedade.

O diretor de escola tem um papel fundamental na imple-
mentação das políticas educações, e verificar seu ponto de vista 
é essencial para compreender o modo que a política está sendo 
pensada e colocada em prática. 

É importante destacar que os dados desse estudo não 
carregaram o propósito de permitir a tomada de conclusões 
generalistas, mas sim de fornecer elementos para a compreensão 
de uma realidade, e mais especificamente, verificar o ponto de vista 
de um ator social local diante de uma política pública nacional. 
Novas investigações, sob outros ângulos epistemológicos e com 
maiores aprofundamentos são importantes para se pensar no 
discurso no qual as políticas públicas em educação especial se 
encontram imersas, os conflitos de sua implementação, assim 
como seus resultados, lacunas e potencialidades.
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Inclusão e cultura inclusiva: 
cuidadores de crianças e 

adolescentes que vivem em abrigo

Adriele Carvalho
Ivone Panhoca

Introdução

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a in-
terligação da Igreja, na forma de implementação de seu Plano 
Diocesano, com o Estado, através das técnicas judiciárias e dos 
cuidadores de abrigo para crianças e adolescentes, visando um 
trabalho mais efetivo de atenção voltada às crianças/adolescen-
tes.

Importante destacar que a proposta que aqui se faz – de 
aproximar e interligar as ações da igreja, dos abrigos e do poder 
judiciário – não tem nenhum viés político ou religioso e visa me-
ramente ajudar no desenvolvimento de um trabalho que a igreja 
já faz, junto às crianças-adolescentes, porém sem nenhuma pre-
ocupação com os cuidadores, considerados peças-chave por essa 
pesquisadora.

A cultura inclusiva começa a ser desenhada a partir da or-
ganização do sistema da rede de apoio, com clareza do trabalho 
desenvolvido em cada órgão da rede. As pesquisadoras escolhe-
ram como alvo das reflexões a serem feitas aqui sobre os cui-
dadores de dois abrigos do município de Pindamonhangaba/SP, 
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pois são eles que estão em contato direto com o público alvo. 
Os sujeitos indiretos do estudo - os cuidadores - atuam 

em instituições de abrigo para crianças e adolescentes de ambos 
sexos. “Os profissionais que se ocupam da rotina de cuidados di-
retos de crianças e adolescentes acolhidos tendem a se constituir 
em um referencial de família, já que podem ser fonte de apoio, 
orientação e afeto” (MORÉ & SPERANCETTA, 2010, p. 521). 

Segundo Casagrande (2013, p. 2), “Essa profissão surge 
vinculada a programas de políticas públicas como resposta para 
alguns problemas sociais da época como, por exemplo, os maus 
tratos e o abandono.”

A fim de fortalecer a ideia da parceria da sociedade com a 
instituição as pesquisadoras, no presente estudo, sugerem apro-
ximar a Igreja - que já inclui as crianças e adolescentes de abri-
go em sua pauta, dos cuidadores, representantes da família no 
contexto do abrigo, visando a construção de uma cultura menos 
preconceituosa em relação a esse público, nos termos de Ferreira 
(2017, p. 16):  “...é possível modificar esse quadro com o forta-
lecimento dos atores sociais envolvidos nesse processo rumo ao 
compromisso e a consolidação das políticas públicas...” 

A escolha do tema do estudo baseou-se na falta de litera-
tura sobre o assunto, embora os cuidadores sejam funcionários 
fundamentais para o funcionamento de uma instituição de abri-
go, necessitando de formação e de capacitação para a função que 
exercem.

... mesmo que os educadores se recusem a atribuir a si a 
responsabilidade de educação moral, ela irá ocorrer fatal-
mente, mas não necessariamente será voltada para o de-
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senvolvimento da autonomia moral. Com tal desinteres-
se apresentados por educadores com essa mentalidade, 
mais facilmente ocorrerá a permanência dessas crianças 
e adolescentes na heteronomia...(FRANÇA, MONTOYA, 
BATAGLIA, 2016, p.3)

As pesquisadoras escolheram o cuidador como porta de 
entrada para ações inclusivas considerando que tais ações não 
devem ser destinadas apenas aos beneficiários das entidades, ou 
seja, as crianças-adolescentes. É fundamental que o cuidado vol-
tado a tais sujeitos não fique na dependência nem da subjetivi-
dade do funcionário cuidador nem dos seus conceitos pessoais 
sobre família e sobre infância.

A legislação vigente

Segundo Peixoto (2016, p.58), “como reflexo das idéias de 
vigilância e do controle, nos anos 1920, o conceito de infância 
adquire uma dimensão social, deixa de ser de interesse apenas 
do âmbito privado, família e Igreja, tornando-se de competência 
do Estado”. 

Romite e Selow (2016, p.242), consideram que “As legisla-
ções atuais sobre Instituições de Acolhimento apontam a neces-
sidade do acolhimento ser excepcional e provisório, com intuito 
de causar menos danos possíveis para crianças e adolescentes 
sob essa medida de proteção.” 

Sobre a legislação é importante lembrar que cada meio 
tem suas políticas reguladoras, sendo que a política que regula 
as ações sociais de entidades filantrópicas, como o abrigo para 
crianças/adolescente, é o Ministério do Desenvolvimento Social 
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e Combate à Fome. E para que as ações desse ministério sejam 
fomentadas por atividades que levem efetivamente a uma “cul-
tura inclusiva” são necessárias atitudes conceituais propositivas 
e transversalistas, como lembra Silva (2011). 

Para que se alcance a construção de uma cultura inclusiva, 
com base na legislação vigente, é preciso refletir sobre as ações 
sociais e as políticas públicas reguladoras destas ações. Também 
são necessárias atitudes propositivas voltadas ao alvo desejado, 
avaliando as políticas públicas norteadoras sem perder de vista 
as ações desenvolvidas em busca de uma organização transver-
salista, ou seja, ações realizadas em curto espaço de tempo, com 
objetivos claros e com foco definido.

É preciso cuidar para que as ações sociais não se tornem 
um simples produto da globalização levando a uma cultura de 
olhar hierárquico na escala vertical, fomentando briga de poderes 
e desviando o olhar do foco principal. “A cultura? A diversidade? 
As práticas? As manifestações? Tornam-se produtos culturas 
a serem comercializados pela nova categoria profissional dos 
tempos de globalização econômico-cultural: o produtor cultural” 
(SILVA 2011, p.107). 

No cenário do presente estudo defende-se que ações so-
ciais deveriam promover a interligação da igreja, na forma de 
Plano Diocesano, com o Estado, na forma de cuidadores de abri-
go para crianças e adolescentes, visando um trabalho mais efeti-
vo de atenção voltada ao público alvo, favorecendo a inclusão so-
cial dele: “É nesse sentido que a produção de políticas públicas 
de acolhimento pauta-se para assegurar o exercício da cidadania 
e da socialização dos acolhidos” (SILVA, 2015, p.63) 
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Segundo Barros e Naiff (2015), com o surgimento do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, houve um 
reordenamento dos abrigos, tendo os funcionários como foco, 
devendo ser oferecido a eles cursos de capacitação, oficinas, pa-
lestras e outros dispositivos que pudessem, entre outras coisas, 
colocar os profissionais dos abrigos a par da legislação que regu-
lamentam suas praticas.

Embora existam diversos estudos no Brasil apontando a 
importância do acompanhamento e da preparação para 
adoção por parte da equipe psicossocial do judiciário, 
muito pouco se têm pesquisado sobre a forma como os 
processos de fato são conduzidos por esses profissionais 
nos Juizados de Infância e Juventude (SILVA & COLS, 
2017, p. 611).

O papel da pastoral da família

Neste trabalho serão usadas informações obtidas no Plano 
Diocesano 2016-2019 da cidade de Taubaté, documento de aces-
so público. É através desta base de dados que a pesquisadora irá 
realizar a análise do conteúdo desse documento, de acordo com 
Bardin (1977) focando especialmente no conceito de família ali 
apresentado e levando em consideração a realidade dos abrigos 
para crianças e adolescentes do Brasil e na cidade de Pindamo-
nhangaba.

A pastoral familiar, trás a seguinte proposta: “A segunda 
diretriz de ação pastoral, para responder ao desafio familiar, é 
acolher melhor as famílias, trazendo-as para o centro de todas as 
atividades da Igreja, para transmitir-lhes os valores do Evange-
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lho.” (PLANO DIOCESANO DE TAUBATÉ, 2016-2019, p. 25)

A Cultura Inclusiva

A inclusão, ou acolhimento, termo que a Igreja tem pre-
ferido ultimamente, torna-se cultura inclusiva quando o grupo 
percebe que não é necessária uma distribuição igualitária para 
todos mas, sim, uma distribuição justa, levando em conside-
ração as necessidades e oportunidades que cada individuo tem 
dentro do meio social. Já em 1949 Marshall destacou “Em outras 
palavras, a desigualdade do sistema de classes sociais pode ser 
aceitável desde que a igualdade de cidadania seja reconhecida” 
(MARSHALL,1949 p.62).  

Porém, por diversos motivos, existem fortes discursos que 
acreditam que esta não é a melhor forma de se fazer a inclusão e 
a cultura inclusiva. Há, no país, grande desigualdade que susten-
ta o processo de vulnerabilidade social. Como destaca Evange-
lhista (2007, p. 3), “O Brasil é, reconhecidamente, um país mar-
cado por muitas contradições e profundas desigualdades sociais, 
reflexo primeiro da forte concentração de renda que caracteriza 
a sua economia.”

Quando falamos em apoio da assistência social, logo vem 
ao pensamento ações voltadas a públicosde alguma forma exclu-
ídos, especialmente os de baixa renda. Segundo o IBGE (2014), 
“O acesso sem discriminação na Política de Assistência Social 
compreende, portanto, o reconhecimento do direito do usuário 
a serviços de qualidade, independentemente das condições eco-
nômicas, sociais, culturais e religiosas.”

Ainda que existam políticas públicas reguladoras, que fo-
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mentam a inclusão, através de ações sociais, para que ela se tor-
ne uma cultura sólida, é necessário a conscientização de que as 
oportunidades não são as mesmas para todos, fato este que tem 
uma origem histórica, como destaca Portela (2011, p.114), “A 
visibilidade da benéfica relação da cultura com a economia para 
o desenvolvimento do capital surgiu em um processo histórico 
repleto de conflitos de interesses e de pressupostos teóricos di-
ferenciados.” A Organização das Nações Unidas para Educação 
e Cultura (UNESCO) é um grande exemplo de responsabilidade 
para com ações sociais, fazendo valer diversas políticas públi-
cas de ações inclusivas, pelas quais se constrói e enriquece uma 
cultura inclusiva. Esse enriquecimento de ações sociais direcio-
nados à cultura inclusiva é responsável por regeneração urbana, 
pela internacionalização de cultura local, por desenvolvimento 
econômico, e por melhoria de vida para determinados territó-
rios, sendo a cultura uma estratégia para integrar políticas so-
ciais (SILVA, 2011). 

A ideia de unir o poder judiciário, a pastoral familiar e a 
instituição de abrigo, tem como base o desejo de construção da 
inclusão social, acreditando-se que se os cuidadores tiverem um 
mesmo discurso sobre o que é família, naquela determinada óti-
ca, deixando de lado suas interpretações subjetivas e refletindo 
sobre a família na atualidade, poderão se relacionar melhor com 
as crianças e adolescentes e, efetivamente,auxiliar nos processos 
de adoção, apadrinhamento ou o retorno para a família original.

Dedicar-se à defesa e à promoção da vida, hoje tão ba-
nalizada, e da família, que precisa para o bem de toda a 
sociedade e do Estado, reassumir seu insubstituível papel 
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sócio transformador, seja na ação pastoral da Igreja, bem 
como na elaboração das políticas públicas nos diversos 
âmbitos do Estado Brasileiro (PLANO DIOCESANO, 
2015-2019, p.58).

Na era digital as redes sociais servem como máscaras para 
proteger o verdadeiro ser ali por de trás das teclas, dando a ilu-
são de que nesta “terra de ninguém”, ou seja, no mundo digital 
da internet, pode-se falar tudo. Vive-se a ilusão de que todos 
estão te ouvindo que um grande publico concorda com a sua opi-
nião apenas porque alguém “deu um like” e que as soluções dos 
problemas já estão por vir. “Mas um sujeito menos avisado pode 
não perceber que a unidade do discurso não implica na sua ver-
dade; os discursos apresentam uma multiplicidade de sentidos 
na medida em que tencionam as relações de poder presentes” 
(PORTELA, 2011, p.112).

E é nesse contexto de “discursos isolados” que ocorrem as 
armadilhas do enfraquecimento da cultura inclusiva, pois cada 
vez mais é possível observar discussões com bases pobres, sem a 
intenção de faze com que as vozes sejam de fato ouvidas.

Quando as vozes se juntam, elas têm mais forças para se 
propagar. E se os meios de informação e comunicação forem usa-
dos para isto, ou seja, para dar “volume às vozes”, é mais pro-
vável que elascomecem a ser ouvidas e atendidas, inicialmente 
dentro das “micro sociedades” que chamamos de cidades (POR-
TELA, 2011). 

Visando à inclusão dos cuidadores de abrigo de crianças 
e adolescentes na pauta e nas atividades da pastoral familiar da 
igreja - e como forma de estratégia para que os objetivos se-
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jam alcançados - será elaborada uma cartilha que chegará tanto 
aos cuidadores quanto às técnicas judiciárias do município, ex-
plicando o trabalho desenvolvido e expondo a necessidade de 
oportunidades de participação das cuidadoras nas atividades da 
pastoral, arquitetando uma cultura inclusiva através de ações in-
clusivas.

Objetivo do Estudo

Refletir sobre o potencial da pastoral da família de uma 
determinada paróquia da cidade de Pindamonhangaba-SP para 
colaborar com a formação de cuidadores de crianças e adolescen-
tes que vivem em abrigos da cidade.

Justificativa

Este trabalho justifica-se por “dar luz” a ações que podem 
resultar em cultura de inclusão social. A proponente foi psicó-
loga de uma instituição de abrigo para adolescentes no muni-
cípio de Pindamonhangaba-SP, decorrendo dessa experiência o 
interesse em compreender se realmente as políticas públicas de 
inclusão social alcançam contexto de alta complexidade, como 
os abrigos, favorecendo a cultura inclusiva.

A instituição de abrigo para crianças e adolescentes tem 
como objetivo substituir as famílias deste publico, por um curto 
período, cuidando e protegendo. 

O pano de fundo para a proposta que aqui se faz é o fato 
de que os cuidadores estão em contato direto com as crianças e 
adolescente e que estes devem ter seus direitos assegurados pe-
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las ações integradas de um conjunto de instâncias : igreja, abrigo 
e poder judiciário.

Este trabalho tem relevância social por ter como foco ações 
sociais já em curso, buscando o aprimoramento delas. Tem re-
levância científica, por contribuir com outros estudos da área, 
já que a literatura sobre o tema é escassa. E é de interesse da 
proponente, ligada por razões profissionais à problemática com-
plexa dos abrigos para crianças-adolescentes da cidade de Pinda-
monhangaba.

Natureza do Estudo

A pesquisa tem caráter descritivo “normalmente feita na 
forma de levantamento de dados ou observações sistemáticas do 
fato/fenômeno/ problema escolhido” (SANTOS, 1999, p. 26) e 
terá o recorte transversal, pois pretende chegar ao resultado em 
curto espaço de tempo. 

No que diz respeito ao enfoque qualitativo do estudo, a 
análise do conteúdo do Plano Diocesano, focando especialmente 
nas ações da pastoral da família, foi desenvolvida com base em 
Bardin (1977).

Sendo assim, os dados que advém das pesquisas de abor-
dagem qualitativa, precisam ser analisados, de forma 
diferente dos dados provenientes de estudos de aborda-
gem quantitativa, que valem-se de softwares estatísticos, 
testes de hipóteses, estatística descritiva e multivariada. 
Desse modo, a análise de conteúdo tem sido amplamente 
difundida e empregada, a fim de analisar os dados quali-
tativos. (SILVA, FOSSÁ, 2015, p. 2)
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Contexto e método de coleta de dados

A paróquia aqui enfocada - da área de abrangência do Pla-
no Diocesano em questão - é onde a pesquisadora já realiza um 
trabalho voltado às crianças e adolescentes de abrigo, deixando 
os cuidadores de fora das suas ações.

E as técnicas judiciárias - psicólogas e assistentes sociais 
-foram escolhidas como representantes do Estado por serem res-
ponsáveis pelos encaminhamentos e apoio às outras instituições 
sociais.

O Plano Diocesano de Taubaté 2016-2019 compreende 
oito cidades do Vale do Paraíba, são elas: Caçapava, Campos do 
Jordão, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Redenção da 
Serra, São Bento do Sapucaí, Taubaté e Tremembé. Estas cidades 
tem a responsabilidade de se organizar durante os anos de 2016-
2019, para que o plano diocesano seja cumprido nas paróquias e 
em suas igrejas correspondentes. O Plano tem vinte e oito pági-
nas, das quais apenas quatro foram objeto de análise aqui neste 
percurso.

O Plano Diocesano inclui todo o projeto que aquela dioce-
se pretende desenvolver durante este período.

Plano Diocesano de Pastoral não é simplesmente o pon-
to de chegada de um processo de elaboração que termi-
nou na XVIII Assembleia Diocesana de Pastoral, mas um 
ponto de partida e uma ferramenta fundamental para que 
possamos ter uma pastoral de conjunto na nossa Diocese 
e atingir os objetivos propostos por meio do desenvolvi-
mento de projetos pastorais (PLANO DIOCESANO DE 
TAUBATÉ, 2016-2019, p.5)
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A pesquisadora deu especial atenção às ações da pastoral 
familiar, visando incluir nessas ações os cuidadores de abrigos, 
como forma de reflexão do estudo.

Método de Análise de Dados

A análise qualitativa - análise de conteúdo do Plano Dioce-
sano - foi em conformidade com Bardin (1977). Laurence Bardin 
é psicoterapeuta e socióloga voltada aos estudos da influencia 
das comunicações de massa sobre a sociedade.

A autora apresenta um conjunto de técnicas de análise vi-
sando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de des-
crição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam 
a inferência de conhecimentos relativos às condições de produ-
ção/percepção dos dados.

Bardin (1977) propôs quatro formas de análise do conte-
údo, elegendo-se aqui a que se denomina “Análise de comunica-
ção de massa: o horóscopo de uma revista”, pois é a que se volta 
a texto pronto, sem depender de entrevistas e inquéritos.

Como o Plano aqui em foco traz em seu conteúdo diversos 
assuntos, a pesquisadora escolheu o texto voltado à pastoral fa-
miliar, fazendo o que Bardin (1977) chama de análise temática, 
que é o levantamento seguido de reflexões sobre um ou vários 
temas dentro de um texto maior, ou itens de significação numa 
unidade de codificação previamente determinada. 

“Por enumeração temática, é possível levar a cabo, num 
texto, o levantamento das atitudes (qualidade, aptidões) psico-
lógicas aconselhadas ou desaconselhadas que o leitor deve atua-
lizar ou afastar de modo a poder chegar aos seus fins” (BARDIN, 
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1977, p.77).

Resultados: Plano Diocesano e Família3

A pesquisa sugere que os abrigos entrem na pauta de ativi-
dades da pastoral familiar, das igrejas que o plano compreende, 
através dos cuidadores, a fim de, enxergá-los como “uma forma 
de família”, que, como as outras, muitas vezes precisa ser orien-
tada e amparada. Para isso é preciso entender como é elaborado 
o Plano Diocesano e o espaço que há nele para a inserção dos 
cuidadores.

Elaborar o Plano Paroquial de Pastoral é reunir as lide-
ranças para pensar, antes de fazer qualquer ação. O ob-
jetivo é pensar antes de fazer e otimizar as propostas de 
ações pastorais. Estabelecer objetivos claros e medidos, 
viabilizando a sua execução por meio das atividades 
programadas. (PLANO DIOCESESANO DE TAUBATÉ, 
2016-2019, p. 27).

Por tanto, é importante que saibamos a definição de plane-
jamento do referido Plano “...planejar é pensar antes com o obje-
tivo de otimizar ações e valorizar recursos disponíveis. Planejar 
a ação evangelizadora significa antecipar o seu acontecimento 
efetivo, estabelecer objetivos claros e mensuráveis e viabilizar a 
sua execução”. (PLANO DIOCESESANO DE TAUBATÉ, 2016-
2019, p. 5). 

A pastoral familiar é um recurso do Plano, a ser entendido 
para se atingir os objetivos do presente estudo.

3 Importante deixar claro que a participação dos cuidadores nas ati-
vidades da paróquia deverá ser uma opção apresentada a eles, e não uma obri-
gatoriedade.



185

...nota-se que a Igreja pode investir muito mais no em-
penho em ir ao encontro das famílias, não se limitando 
a uma única ação ou prática pastoral, mas colocando a 
família, de verdade, no centro da vida das paróquias e 
das comunidades. Isso não pode se limitar à programação 
de algumas atividades isoladas, mas necessita ser assu-
mido conjuntamente e de maneira sistemática por todas 
as forças evangelizadoras de cada comunidade. (PLANO 
DIOCESANO TAUBATÉ 2016-2019, p. 13-14)

No referido documento, são estabelecidas prioridades de 
acordo com a realidade social. A droga é citada como um pro-
blema que atinge a sociedade, a família, a juventude e rouba a 
infância e há preocupação com a desestruturação familiar advin-
do das drogas tendo como conseqüência dependência, prisão e 
até a morte. 

Outra preocupação é a terceirização da criação dos filhos, 
resultando muitas vezes na falta de diálogo pela diferença da 
rotina de cada membro da família, pela influencia da internet e 
pelo excesso de uso do telefone celular. 

Também é citada a preocupação com falta de infra-estrutu-
ra publica, impedindo um desenvolvimento social sadio, incluin-
do a saúde, falta de lazer, falta de escolas de profissionalização, 
escolas técnicas, falta de orientação sexual e moral, estruturas de 
lazer capazes de atender às demandas sociais. 

A Igreja busca se integrar aos conselhos municipais para 
reivindicar melhorias no plano social, reconhecendo que está 
diante de um desafio:Os jovens também devem ter a atenção, 
pois muitos, a partir de uma experiência desafiadora de família 
desestruturada, apresentam quadros preocupantes de imaturi-
dade e de desequilíbrio, tanto no que diz respeito à afetividade 
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como também à sociabilidade. Desse quadro decorrem a violên-
cia, a irresponsabilidade diante da vida, o desrespeito e a des-
valorização da dignidade humana e o desequilíbrio em todas as 
formas de relacionamento. Essa situação desafia tanto a Igreja 
como a sociedade e exige um grande esforço conjunto para a sua 
superação. (PLANO DIOCESANO, 2016-2019, p. 24)

A organização das atividades a serem desenvolvidas du-
rante os anos de 2016-2019 é apresentada da seguinte maneira:

A partir de cada proposta de ação pastoral, o grupo de-
verá estabelecer aquilo que se pretende alcançar com a 
ação, isto é, o objetivo da ação pastoral. Depois de es-
tabelecer o propósito da ação pastoral, deverá pensar, 
conjuntamente, a atividade mais adequada que ajudará 
na execução do objetivo. Enfim, sugerimos que o pla-
no paroquial seja permanentemente avaliado, cuidando 
os responsáveis e envolvidos nas atividades de verificar 
se, no período da execução de cada atividade, o objetivo 
estabelecido foi alcançado. (PLANO DIOCESANO DE 
TAUBATÉ, 2016-2019, p. 28).

Análise do conteúdo segundo Bardin (1977)

De acordo com o Plano Diocesano, o tema família é tra-
tado não dentro da visão de da família tradicional, patriarcal, 
buscando-se acolher também casais de segunda relação e pro-
pondo cursos de casais, retiros voltado a temas de interesse das 
famílias, etc.

Como já se disse aqui, Bardin (1977) propôs quatro for-
mas de análise do conteúdo, elegendo-se aqui a que se denomina 
“Análise de comunicação de massa: o horóscopo de uma revista”, 
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pois é a que se volta a texto pronto, sem depender de entrevistas 
e inquéritos.

Uma primeira leitura, quer seja flutuante-leitura intui-
tiva, muito aberta atodas as ideias, reflexões, hipóteses, 
numa espécie de “brainstorning” individual – quer seja 
parcialmente organizada, sistematizada, com o auxilio de 
procedimentos de descobertas, permite situar certo nu-
mero de observações formuláveis, a titulo de hipóteses 
provisórias. (BARDIN, 1977, p. 75)

Como o Plano aqui em foco traz em seu conteúdo diversos 
assuntos, a pesquisadora escolheu o texto voltado à pastoral fa-
miliar, fazendo o que Bardin (1977) chama de análise temática, 
que é o levantamento seguido de reflexões sobre um ou vários 
temas dentro de um texto maior, ou itens de significação numa 
unidade de codificação previamente determinada. 

Neste sentido, então, escolheu-se, como já se explicou an-
teriormente,  as páginas do Plano Diocesano dedicadas à Pastoral 
da Família, que vão da página 23 a 26: cujos títulos são: Primei-
ra Prioridade: Missionariamente, ir às famílias e proporcionar 
formação bíblica e doutrinal; Segunda Prioridade: Acolher as 
famílias e transmitir-lhes os valores do Evangelho, e finalmente, 
Terceira Prioridade: Favorecer a experiência de encontro com 
Jesus em vista do discipulado. 

A partir então, destas 3 temáticas, idntificaram-se 3 cate-
gorias, nas quais estão presentes os valores que a Igreja Católica 
prega em sua doutrina: a) valores missionários, ir em busca de: 
b) valores de acolhimento, de inclusão e c) valores espirituais, 
que ficaram assim identificados ao longo deste discurso:
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a) Categoria: Valores missionários (ir em busca, resgatar)

Os valores missionários na Igreja Católica e todas as que 
emergiram a partir do ramo cristão, são sempre baseados nos 
resgates. Muitos são os resgates exemplares na Bíblia, um dos 
mais conhecidos é o da ovelha desgarrada, cuja metáfora signi-
fica o prórpio cristão que recebe o batismo e se afasta por uma 
série de fatores.

São exemplos desta categoria:

A formação da consciência missionária é importante para 
esclarecer aos fiéis a sua responsabilidade de anunciar 
explicitamente Jesus Cristo para além dos “muros” ecle-
siais. (p. 23).
…as pessoas envolvidas no planejamento pastoral devem 
perguntar quais são os grupos humanos ou as categorias 
sociais que merecem atenção especial da Igreja, para po-
der dar-lhes prioridade no trabalho de evangelização. (p. 
23).
a XVIII Assembleia Diocesana de Pastoral optou por or-
ganizar um trabalho missionário, com formação bíbli-
ca, ética e moral em todos os movimentos e pastorais, 
para atingir as necessidades mais urgentes das famílias. 
(p.23).
A missão é constitutiva do ser da Igreja. (p. 24).
Por isso, é importante trabalhar em conjunto, indo ao 
encontro das famílias, sobretudo, das afastadas. (p.25).
Para esta ação pastoral ser concretizada, é necessária uma 
melhor formação dos responsáveis e um itinerário cate-
quético permanente. (p. 26).
A catequese deve oferecer uma integral formação cristã, 
fundamentada na Palavra de Deus, conduzir o fiel à ex-
periência de Deus e levá-lo à celebração da fé na comu-
nidade. (p.26).
A formação do discípulo missionário precisa articular fé 
e vida e integrar cinco aspectos fundamentais: o encon-
tro com Jesus Cristo, a conversão, o discipulado, a comu-
nhão e a missão. (p 26).
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Mirra (2015) acredita que atualmente as paróquisas de-
vam ser reconhecidas como comunidade de comunidades que 
procura na escuta a sua identidade missionária. A autora explica 
que a formação dos agentes devem acompanhar as comunidades.

b) Categoria: Valores de acolhimento (inclusão)

A Igreja Católica tem influenciado, com seus discursos 
mais recentes a inclusão pela via do acolhimento. Muito enten-
deram que incluir bastava “colocar em um meio”  e, assim a pa-
lavra acolhimento surgiu em meio aos novos discursos da igreja 
no sentido de atrair para dentro da igreja, não só no templo, mas 
nas doutrinas, a diversidade. No Sínodo dos Bispos, ocorrido em 
2014, assim o Vaticano se expressa:

É necessário acolher as pessoas com a sua existência con-
creta, saber fomentar a sua busca, encorajar o seu desejo 
de Deus e a sua vontade de se sentir plenamente parte da 
Igreja, até mesmo em quantos experimentaram a falência 
ou vivem as situações mais diferentes. A mensagem cris-
tã contém sempre em si mesma a realidade e a dinâmica 
da misericórdia e da verdade, que convergem em Cristo. 
(VATICANO,2014, p. 5)

Neste documento, há a proposta de acolhimento de toda a 
diversidade que ocorre dentro das famílias, desde o divórcio, das 
separações, das uniões estáveis, dos filhos e dos homossexuais. 
A Igreja precisa vencer, neste sentido, o esvaziamento de seus 
templos e de suas obras, não só de “contribuintes” mas também 
de fieis que caminhem no voluntariado.

Neste percurso, que tem como foco os cuidadores dos 
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abrigos, destaca-se nesta categoria como o Plano Diocesano de-
monstra sua preocupação com o acolhimento, e esclarece o sen-
tido da palavra:

Os jovens também devem ter a atenção, pois muitos, a 
partir de uma experiência desafiadora de família deses-
truturada, apresentam quadros preocupantes de imaturi-
dade e de desiquilíbrio, tanto no que diz respeito à afeti-
vidade como também à sociabilidade. (p.25).
A segunda diretriz de ação pastoral, para responder ao 
desafio familiar, é acolher melhor as famílias… (p.25). 
A acolhida é o primeiro passo significativo para uma au-
têntica evangelização. (p.25).
….a comunidade deve inspirar-se na maneira como Jesus 
acolhia a todos. (p.25).
Um dos meios de acolher é a criação da Pastoral da Aco-
lhida, que não se limita a acolhida nas portas das igrejas. 
(p. 25).
Acolher é responsabilidade de todos. (p. 25).
todas as pastorais, movimentos, organismos e serviços 
devem pensar em como acolher as famílias e transmitir-
-lhes os valores cristãos. (p. 25).

c) Categoria: Valores espirituais

Souza e Ribeiro (2015, p. 13) afirmam que “As alegrias e 
as angústias da sociedade são também as alegrias e angústias da 
Igreja”. Os autores ainda afirmam que houve uma grande evasão 
de fiéis deflagrada pela busca de autonomia do ser humano em 
relação às instituições na modernidade, desta forma, assistiu-se 
a uma queda das grandes instituições influenciando os valores 
éticos e morais, o que fez com que surgisse uma diversidade de 
“éticas”.

Neste sentido, é mais fácil compreender, então, o afasta-
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mento do ser humano dos valores espirituais, assim a Igreja bus-
ca se renovar e se requalificar para instituir seus valores éticos e 
morais por meio da evangelização.

…o Evangelho de Jesus Cristo é oferecido a todos: aos 
fiéis que frequentam regularmente a comunidade, às pes-
soas batizadas que não vivem as exigências do Batismo e 
aos que não conhecem Jesus ou que o recusam.) p. 23). 
Nossa contribuição específica como Igreja deve ser a de 
propor e despertar interesse para que os jovens conhe-
çam a proposta cristã, que abre horizontes, nos dispõe ao 
outro, gera alegria e plenifica a vida de sentido. (p.24).
Para enriquecer o entendimento cristão, é indispensável a 
transmissão dos valores ensinados por Jesus, promoven-
do o conhecimento bíblico, ético e moral. (p. 24)
... trazendo-as para o centro de todas as atividades da 
Igreja, para transmitir-lhes os valores do Evangelho. (p. 
25). 
A ação é levar a uma experiência pessoal de amor com 
Jesus Cristo em vista do discipulado, principalmente por 
meio das famílias. (p. 25-26). 
O processo de iniciação à vida cristã é permanente e con-
duz ao encontro pessoal com Jesus Cristo, à vivência da 
fé e à participação comunitária. (p. 26).

Mirra (2015) afirma que está havendo uma mudança nas 
paróquias e a Igreja vem tomando o caminho da conversão, da 
transformação segundo as novas diretrizes do Vaticano, o que 
confirma abrir-se para a diversidade e os problemas sociais com-
plexos que se vive nas sociedades modernas. Segundo a autora 
(IDEM, p.32), o Papa exige que haja mais comunicação, mais 
abertura entre os agentes, voluntários, pastores e consequen-
temenete mais “docilidade e criatividade” para uma ação mais 
efetiva. 

Os dados aqui expostos, embora de forma breve, permitem 
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considerar, em conformidade com Bardin que: “...a análise rea-
lizada, segundo esta dimensão fornece informações, que dizem 
respeito a outras hipóteses iniciais.” (BARDIN, 1977, p.80). Ou 
seja, entende-se que a presente pesquisa tem potencial para abrir 
campo para outras hipóteses a serem levantadas posteriormente 
por outros pesquisadores.

A análise feita aqui deixa claro que a pastoral familiar tem 
a missão de ir até as famílias para entender a realidade social 
delas, sem que haja julgamento sobre seus valores morais. O 
outro deve ser considerado no seu meio e na sua realidade e não 
se deve esperar que as famílias venham até a igreja. Ao contrário 
deve-se mostrar disponibilidade para ela: “para isso não deve-
mos nos prender a questões ligadas à compreensão da fé ou da 
vida moral das pessoas, pois a caminhada eclesial posterior irá 
formar a pessoa tanto no que diz respeito ao conhecimento da 
fé como do seu agir” (PLANO DIOCESANO, 2016-2019, p.23). 
Formar pessoas no conhecimento da fé e do agir pouco tem a ver 
com a compreensão subjetiva da fé de cada individuo, tendo a 
ver, sim, com ações navida em comunidade.

Precisamos contribuir para superar a miséria e a exclusão 
e não podemos limitar a solidariedade à doação. A evangélica 
opção pelos pobres implica convívio, relacionamento fraterno, 
atenção, escuta, acompanhamento nas dificuldades, na constan-
te luta para que a mudança de sua situação e a transformação 
social aconteçam. Os pobres são sujeitos da evangelização e da 
promoção humana e estão no centro da vida da Igreja (PLANO 
DIOCESANO DE TAUBATE, 2016-2019, p.21)

O Plano sugere que a igreja, através das atitudes valori-
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zadas, interaja com as políticas públicas voltadas aos abrigos, 
encontradas, por exemplo, no (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, p. 30-31)

Preservação dos vínculos familiares, integração em família 
substitutivas; quando esgotados os recursos de manutenção das 
famílias de origem; atendimento personalizado e em pequenos 
grupos; desenvolvimento de atividades de regime de co-educa-
ção; não desmembramento de grupos de irmãos; evitar, sempre 
que possível; a transferência para outras entidades de crianças 
e adolescentes abrigados; participação na vida da comunidade 
local; preparação gradativa para o desligamento; participação de 
pessoas da comunidade no processo educativo

A união de vozes e de esforços poderá suprir as atuais li-
mitações, com discussões e reflexões que beneficiem tanto os 
cuidadores quanto as crianças-adolescentes.

A proposta, aqui, é que o tema “abrigo de crianças e ado-
lescentes” , tendo como foco não só esses sujeitos mas também 
os cuidadores, entre na pauta de ações continuas das paróquias 
em questão e da pastoral da família.

Considerações Finais

A análise do Plano Diocesano expôs os conceitos de famí-
lia, de infância e de desenvolvimento humano ali presentes, e 
o espaço que há nesse Plano, para entrada e atuação dos cuida-
dores nas atividades da pastoral da família voltada às crianças e 
adolescentes. As técnicas judiciárias tem a obrigação de orientar 
e dar suporte para a instituição em suas dificuldades, mas como 
encontramos uma rede de apoio muitas vezes despreparada, é 
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preciso contar com apoio de outras instancias. Na cidade de Pin-
damonhangaba, as igrejas fazem trabalhos nessa área e, aqui, 
foi escolhida uma igreja católica que já atua junto a crianças e 
adolescentes dos dois abrigos do município. 

Verificou-se que é possível promover a interligação da pa-
róquia em foco, na forma de Plano Diocesano de Taubaté 2016-
2019, com o Estado, na forma de cuidadores de abrigo para crian-
ças e adolescentes, visando um trabalho mais efetivo de atenção 
voltada tanto às crianças/adolescentes quanto aos cuidadores, 
favorecendo a inclusão de ambos nas atividades e ações daquela 
comunidade, sempre tendo como meta a melhoria do serviços 
oferecidos ao público alvo. 

O estudo mostrou o potencial das diretrizes do Plano Dio-
cesano, capazes de aproximá-lo de políticas públicas e de ações 
sociais, dando luz à problemática dos abrigos para menores e 
buscando a construção de uma verdadeira cultura inclusiva.
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Formação Humana em Saúde, 
Segurança Ocupacional e Qualidade 
de Vida dos Trabalhadores Rurais 
do Agronegócio na Região do Alto 

Tietê

Renata Lemes Silva

Introdução

Atualmente, questões sobre Saúde, Segurança Ocupacio-
nal e Qualidade de Vida são assuntos discutidos nas empresas 
brasileiras, em diversos setores produtivos e de diferentes por-
tes, sejam esses, pequenos, médios ou grandes organizações.

Entretanto, embora exista crescente movimento que des-
perta a consciência ou a percepção da importância da qualidade 
de vida no trabalho, ainda não dispomos dessa visão amplificada 
no segmento do agronegócio.

Definindo mais claramente o conceito de qualidade de vida 
no trabalho, esse aparece sempre mais associado a questões de 
saúde e segurança no trabalho, mas a cada dia enxerga-se a ques-
tão como a emergência de habilidade, atitudes e conhecimentos 
em outros fatores, abrangendo agora associação com produti-
vidade, legitimidade, experiências, competências gerenciais e 
mesmo integração social (LIMONGI-FRANÇA, 2007).

Com o intuito de prover a equipe de trabalho com as con-
dições mínimas para desenvolvimento das atividades laborais de 
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forma saudável, o empregador deve providenciar a qualidade de 
vida ao trabalho de seus funcionários.  Entretanto, não bastando 
ser exaustivo o serviço braçal, a carga de trabalho diária no seg-
mento do agronegócio também é fator complexo, que interfere 
na qualidade de vida do trabalhador.

Conforme objetos de estudo já desenvolvidos anterior-
mente, constata-se que a exaustão está associada a uma maior 
vulnerabilidade a acidentes no local de trabalho, ocasionando 
taxas mais elevadas de acidentes (ROSSI; QUICK; PERREWÉ, 
2009). 

Dessa forma, sabendo-se que a área de atuação desses tra-
balhadores, além de causar a fadiga já presente em serviços cujo 
emprego da força braçal é constante, tem ainda como agravante 
o aumento da carga horária de trabalho em épocas de colheita, 
acarretando em maior desgaste físico e maior número de lesões. 

Além disso, a utilização diária de produtos agroquímicos 
poderá causar danos à saúde dos trabalhadores, caso os produtos 
não sejam manipulados de maneira correta.

A discussão sobre Saúde e Segurança Ocupacional no 
Brasil não é recente, “o primeiro diploma legal de proteção ao 
trabalhador acidentado foi o Decreto-lei 3.724, de 15/01/1919, 
tornando compulsório o Seguro Contra Acidentes do Trabalho 
em certas atividades” (MORAES, 2011). Posteriormente, foram 
formalizados diversos outros Decretos reformulando a legisla-
ção de Acidentes do Trabalho ou aprovando os regulamentos do 
Seguro Acidentes de Trabalho (SAT).

De acordo com Moraes (2011), em 1974, ao assumir o Mi-
nistério do Trabalho e da Previdência Social, o Engenheiro Ar-
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naldo da Costa Prieto recebeu do Presidente do Brasil Ernesto 
Beckmann Geisel, diretrizes para estimular o diálogo entre tra-
balhadores e empregadores na busca da paz social e o estreita-
mento das relações com a OIT – Organização Internacional do 
Trabalho.

Em se tratando do trabalho agrícola, as práticas das ativi-
dades laborais podem resultar em lesões no organismo, chegan-
do aos extremos de invalidar o profissional permanentemente, 
quando não diagnosticadas e tratadas adequadamente. Tais ris-
cos poderiam ser, ao menos, minimizados, aplicando-se ações 
diárias para preservar a saúde do funcionário que, em geral pela 
falta de cultura, desconhece os malefícios da exposição ao risco 
e, quando alertado, reluta em precaver-se com medidas que lhe 
preservariam a saúde. Em virtude disso, foi criada a trigésima 
primeira Norma Regulamentadora (NR 31) aprovada pela Por-
taria 86, de 03/03/05, publicada no Diário Oficial da União – 
DOU de 04/03/05, cujo objetivo é “estabelecer os preceitos a 
serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de 
forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento 
das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração 
florestal e aquicultura [...]” (MORAES, 2011, p.941).

Conforme Marano (2006) as empresas devem se apoiar em 
pilares básicos do sistema de gestão de segurança e saúde no tra-
balho, estabelecendo uma política pertinente, com planejamento 
e implantação, além de avaliações constantes, com objetivo de 
aplicar a melhoria contínua. A medicina contemporânea propõe 
soluções práticas e pouco custosas, e também projeta possíveis 
problemas futuros em decorrência de más práticas na atividade 



202

laboral diária. Cabe um esforço constante, para que os profissio-
nais atuantes nesse segmento adquiram essa cultura, entenden-
do-a como aliada, pois, visa preservar-lhes um de seus maiores 
bens, a saúde, vislumbrando a atividade como benefício próprio.

Também ao empregador somente se apontam vantagens, 
haja vista a redução de afastamentos constantes de membros da 
equipe, com frequente perda de força de trabalho, constantes 
processos trabalhistas, necessidade permanente de contratações 
para suprir afastamentos e demais importunos causados pelo 
turnover involuntário imposto pela situação. 

Ao governo também cabe fatia do problema, pois, sofre o 
sistema de saúde do País, gastando cifras consideráveis na ma-
nutenção de um grande número de pessoas incapacitadas de ob-
ter renda por conta própria. Somam-se a isso, ainda existem as 
despesas com medicações e tratamentos.

Empregado e Empregador Rural

Empregador rural, conforme Viana (2009), é toda pessoa 
física ou jurídica, proprietária ou não, que explore atividade agro 
econômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente 
ou por prepostos e com auxílio de empregados indo de encontro 
com o que define a Lei n. 5.889/73, art. 17. 

Considera-se ainda o empregado rural toda pessoa física 
que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de 
natureza não eventual ao empregador rural, sob a dependência 
deste e mediante salário. Não obstante, conforme Nascimento 
(2007), delimita-se que o trabalho rural é a atividade econômica 
de cultura agrícola, pecuária, reflorestamento e de corte de ma-
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deira, lidando com produtos agrários in natura sem transforma-
ção da sua natureza.

Acidente de Trabalho

Acidente do Trabalho é o que ocorre pelo exercício do tra-
balho a serviço da empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho 
dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturba-
ção funcional que cause a morte, a perda ou redução da capacida-
de para o trabalho, permanente ou temporária, Decreto nº 2172, 
de 05/03/97. (PEDROTTI, 2006)

Também é considerado como acidente do trabalho a doen-
ça profissional, a produzida ou desencadeada pelo exercício do 
trabalho peculiar a determinada atividade e a doença do trabalho, 
adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em 
que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. 
Equivalente ainda ao acidente de trabalho quando o embora não 
tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a 
morte do segurado, para perda ou redução da sua capacidade 
para o trabalho, ou que tenha produzido lesão que exija atenção 
médica para a sua recuperação (BARBOSA FILHO, 2008).

Segundo Nascimento (2007), considera-se como acidente 
de trabalho as doenças profissionais, produzidas ou desencade-
adas pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade 
e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social. 

Os trabalhadores rurais se encontram em condições bas-
tante arriscadas e insalubres, suscetíveis aos inúmeros riscos de 
sua atividade, pois o trabalho é realizado em locais sem abrigo, 
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sujeitos às intempéries e radiações ionizantes, junto com o ris-
co químico em virtude da aplicação dos defensivos agrícolas e 
das poeiras do solo levantadas pelo vento. Além disso, o risco 
ergonômico, pelos pesos que carregam e por equipamentos que 
operam, nem sempre projetados de forma a atender dados an-
tropométricos. Existe ainda o risco biológico pela presença dos 
animais que podem vir a causar ferimentos diversos durante 
o período laboral, além dos animais peçonhentos, comumente 
presente nessas áreas (SILVEIRA et al., 2005).

Como pode ser observado, a classificação de doenças ad-
quiridas durante a atividade laboral como acidente de trabalho já 
foi amplamente discutida.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Segundo Machado et al. (2008), “EPI é a sigla que identi-
fica o Equipamento de Proteção Individual utilizado pelo traba-
lhador com o objetivo de evitar acidentes no trabalho” e, diante 
dos ruídos, condições atmosféricas e iluminação surgiram a ne-
cessidade de equipamentos de segurança que protegem o traba-
lhador conforme a atividade que o mesmo desempenha. 

De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) nº 6, todo 
empregador é obrigado a fornecer de forma gratuita os EPIs ne-
cessários para a realização das atividades, visando a proteção dos 
trabalhadores no exercício de suas funções. Já os trabalhadores 
estão também obrigados a comunicar ao empregador qualquer 
alteração ou dano ao EPI; responsabilizar-se pela guarda e con-
servação do EPI sob uso; usar o EPI apenas para a finalidade a 
que se destina.
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A norma regulamentadora (NR) denominada como NR6, 
regulamenta totalmente o uso desses equipamentos e está dis-
ponível no site do Ministério do Trabalho, possibilitando a con-
sulta ágil aos interessados.

O Trabalho Rural no Brasil

Os profissionais que atuam na atividade agrícola no Brasil, 
seja essa desenvolvida no cenário rural ou urbano, dificilmente 
tem acesso às informações necessárias para que possam desem-
penhar suas atividades diárias sem comprometer a saúde.

Entretanto, com a promulgação da Constituição Federal de 
1988, os trabalhadores rurais passaram a ser assegurados pelos 
mesmos direitos conferidos aos trabalhadores urbanos (VIAN-
NA, 2009). 

Além disso, o atual estágio de desenvolvimento das rela-
ções trabalhistas no Brasil orienta as pessoas da sociedade bra-
sileira a fornecer amparo aos trabalhadores, fiscalizando e, na 
medida do possível, fazendo cumprir a legislação pertinente.

Alguns trabalhos apresentados na literatura especializada 
demonstram o desenvolvimento de estudos baseados nas ativi-
dades laborais de trabalhadores rurais, como, por exemplo, pes-
quisa realizada par Menegat (2010), onde considerando os sa-
beres e as crenças de 22 trabalhadores do campo de uma região 
do Interior do Estado do Rio Grande do Sul, observou-se que os 
mesmos são sujeitos comprometidos com a terra, mas negligen-
tes com o auto cuidado. 

Ou, pesquisa desenvolvida por Machado (2008), que rela-
tou como são tratados fatores que envolvem a saúde, segurança 
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e ambiente de trabalho em uma empresa de beneficiamento de 
arroz que atende ao mercado dos estados de Santa Catarina e Pa-
raná, cujo resultado demonstrou a necessidade de reuniões para 
sensibilização e treinamento aos trabalhadores.

Há também Peres (2009), que pesquisou os impactos am-
bientais de grandes cadeias produtivas como soja, milho, algo-
dão e cana de açúcar e os reflexos destas ações sobre a saúde dos 
trabalhadores, cada vez mais em situação de vulnerabilidade face 
aos riscos dos diversos processos produtivos presentes no meio 
rural.

Dias (2006) destaca os diversos riscos aos quais os traba-
lhadores estão expostos, dividindo-os em riscos físicos, quími-
cos, biológicos, mecânicos e de organização do trabalho. 

Em virtude da inexistência de legislação apropriada por 
anos, o número de acidentes rurais era bastante elevado, porém, 
com a criação de Normas Regulamentadoras (NR), como a NR-
31, que trata da segurança e saúde no trabalho na agricultura, 
pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, o pa-
norama do trabalhador rural começou a melhorar. Entretanto, o 
ambiente de trabalho desse trabalhador ainda é a céu-aberto, o 
transporte ainda é feito de forma inadequada, semelhante ao de 
animais, e a jornada continua muito extensa, apesar do pequeno 
salário e do desgaste excessivo (SILVEIRA et al., 2005).

Barreto et al. (2008) cita em sua pesquisa realizada em Rio 
Verde (GO), alguns números coletados que demonstram o alto 
risco de contaminação por agrotóxicos aos quais os profissionais 
rurais estão expostos.

Além disso, o desrespeito sobre as indicações de doses e 
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pausas entre as mesmas, utilizados em larga escala, por meios de 
pulverização que atingem extensas áreas, com a pressão exercida 
para obtenção da maior produtividade possível e a falta de con-
trole e fiscalização dessas práticas, contribuem significativamen-
te para que o quadro geral apresente cada vez mais indivíduos 
com a saúde comprometida.

O Trabalho Rural em Diversos Países

O trabalho no Agronegócio é um assunto amplamente dis-
cutido e pesquisado em diversos países, em pesquisa no municí-
pio de Otsego, Nova Iorque, Pearson et al. (2011) discorre sobre 
os maiores impactos de doenças e acidentes sobre a população 
rural no ano de 2009, relatando que estes possuem maior morbi-
dade e mortalidade sobre essa população, quando detectou que 
a lesão acidental e morte são comuns no meio rural, incluindo 
acidentes e lesões por máquinas agrícolas.

Ostry et al. (2009) publicou pesquisa que atesta a freqüen-
te ocorrência de acidentes de trabalho no Canadá, durante o pe-
ríodo ano de 2008, quando efetuou estudo com trabalhadores 
em uma serraria na área rural em comparação com a área urba-
na. Constatou-se que para cada acidente de trabalho registrado 
na região urbana, a taxa era muito mais elevada em comunida-
des rurais.

Naidoo et al. (2009) relata a incidência de dores muscula-
res em sua pesquisa realizada com mulheres que exerciam ati-
vidade na agricultura de pequena escala, cuja atividade era de-
senvolvida no sul da África. Os trabalhos desenvolvidos nessa 
atividade implicavam no carregamento de cargas elevadas, traba-
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lhos com as mãos acima dos ombros, de cócoras ou ajoelhadas, 
posições que foram associadas às dores crônicas apresentadas 
pelas entrevistadas.

Conforme Seidler et al. (2008), em sua pesquisa sobre o 
papel da carga de trabalho físico acumulado no joelho, um estu-
do de caso-controle na Alemanha, concluiu que as posições do 
indivíduo agachado e ajoelhado comprometem extremamente a 
saúde do trabalhador, haja vista que atividades que requerem o 
rebaixamento, agachamento e levantamento de peso na execu-
ção das atividades desgastam e proporcionam complicações na 
região.

Em pesquisa realizada por Sun et al. (2010) na China, 
apontou-se a baixa renda da população rural, comprovando que 
a realidade econômica presente nessas áreas é comum aos de-
mais países, mesmo que possuidores de economias que encon-
tram-se em processo de crescimento.

De acordo com Eng et al. (2010), no universo dos trabalha-
dores, a exposição aos fatores de risco ocupacionais registrados 
na Nova Zelândia também é bastante elevada. Durante a pes-
quisa foram detectadas as exposições sobre poeira, fumaça ou 
fumos, gás, óleos e solventes, ácidos ou alcalinos, fungicidas, 
inseticidas, herbicidas ou conservantes de madeira e outros pro-
dutos químicos, incluindo tintas e adesivos.

Smith-Jackson et al. (2010), durante relato de pesquisa re-
alizada nos Estados Unidos da América, destaca a baixa instru-
ção dos trabalhadores rurais, demonstrando que a questão não 
é só presente no Brasil. Conforme os dados apurados, a maioria 
dos trabalhadores eram imigrantes de países pobres ou em de-
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senvolvimento, que teriam aportado no país em busca de melho-
res condições de vida e de trabalho.

Davis et al. (2007)  também destacou em seu estudo reali-
zado nas regiões norte-americanas a presença de mulheres, ado-
lescentes e crianças. Foram registrados muitos casos de lesões 
agudas e músculo-esqueléticas entre os pesquisados. As lesões 
agudas foram ocasionadas por deslizamentos e quedas, coices 
de animais, cortes e lacerações, já as músculo-esqueléticas por 
esforços constantes e repetitivos.

Diante do exposto, observa-se que as dificuldades enfren-
tadas pelos trabalhadores rurais brasileiros são muito próximas 
da realidade dos profissionais do mesmo segmento de outros 
países.

O Agronegócio e a Região do Alto Tietê

A Região do Alto Tietê é o principal polo produtor de hor-
taliças folhosas do Estado de São Paulo e o segundo maior pro-
dutor de flores do país. 

Já a cidade de Mogi das Cruzes é o principal município 
do Cinturão Verde da Grande São Paulo, sendo um dos maiores 
polos produtivos do Estado, ocupando posição privilegiada entre 
os maiores produtores de hortaliças e flores do Brasil. 

De acordo com o Sindicato Rural de Mogi das Cruzes 
(2015), “a Região do Alto Tietê é o principal polo produtor de 
hortaliças folhosas, caqui, nêspera e cogumelos do Estado de 
São Paulo.”

A cidade é a segunda maior produtora de flores do país. 
Com aproximadamente, 171 produtores na região de Taboão-I-
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tapeti, principalmente de orquídeas; já a produção de hortaliças 
atinge 500 mil t/ano, representando 15% da produção nacional. 
(SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MOGI DAS CRUZES, 
2011).

A produção de orquídeas é estimada em 2,5 milhões de 
vasos por ano, ou seja, representa oitenta por cento da produção 
do Brasil. Já a produção de flores e plantas ornamentais atinge 
18,5 milhões de vasos/ano e 3 milhões de maços de flores/ano. 
(SINDICATO RURAL DE MOGI DAS CRUZES, 2015)

As plantações estão distribuídas em alguns locais específi-
cos da cidade de Mogi das Cruzes, como por exemplo: Cocuera, 
Porteira Preta, Quatinga, Rio Acima, Volta Fria, Taboão-Itapeti e 
distrito de Jundiapeba. 

Os empregadores e trabalhadores que atuam no cultivo de 
flores e hortaliças desenvolvem uma atividade profissional muito 
parecida, pois o manejo com os produtos é bastante semelhante.

Diante disso, com toda a importância na área produtiva de 
flores e hortaliças, foi de suma importância a realização de uma 
pesquisa com os produtores e trabalhadores rurais de Mogi das 
Cruzes.

Metodologia 

Este estudo foi embasado em uma pesquisa exploratório-
-descritiva de caráter quantitativo e qualitativo. “Como sugere o 
nome, o objetivo da pesquisa exploratória é explorar ou exami-
nar um problema ou situação para proporcionar conhecimento e 
compreensão” (MALHOTRA, 2005, p.56). 

A pesquisa exploratória inclui, obviamente, pesquisa bi-
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bliográfica. De acordo com Gil, 2007. “a pesquisa bibliográfica 
é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos.”

Ainda de acordo com o mesmo autor, a pesquisa descritiva 
possui como “objetivo primordial a descrição das características 
de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabeleci-
mento de relações entre variáveis” (GIL, 2007, p. 23)

Em relação a abordagem, esta pesquisa foi fundamenta-
da nas abordagens quantitativa e qualitativa. Quantitativa, pois 
uma análise mais fidedigna de uma situação requer, também, o 
uso de dados estatísticos e outros dados quantitativos. Por meio 
da pesquisa quantitativa é possível mensurar quantitativamente 
o problema, utilizando instrumentos básicos, como por exem-
plo a aplicação de questionários, malas diretas, sondagem de 
opinião por correio, telefone, internet etc. (SILVA; SILVEIRA, 
2009).  A pesquisa também foi considerada como qualitativa, 
pois é caracterizada como “compreensiva, holística, ecológica, 
humanista, bem adaptada para a análise minuciosa da comple-
xidade, próxima das lógicas reais, sensível ao contexto no qual 
ocorrem os eventos estudados [...]” (SILVA; SILVEIRA, 2009, 
p. 152) e entende-se que, para a leitura dos dados, implicará 
interpretação na teoria que embasa este estudo, por isso, essa 
pesquisa também possui um viés qualitativo.

Os sujeitos da pesquisa foram os trabalhadores do seg-
mento rural, atuantes na cidade de Mogi das Cruzes/SP, localiza 
região do Alto Tietê.

Responderam a pesquisa 40 produtores rurais e 61 fun-
cionários rurais. As quarenta propriedades rurais visitadas pos-
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suíam em média de 1 até 3 empregados. As visitas ocorreram 
o período vespertino, entre às 12h e 14h, sendo que, em cada 
propriedade rural foi realizada uma única visita. 

A coleta de dados foi realizada utilizando-se de entrevista, 
orientadas por meio de um roteiro pré-estruturado, com ques-
tões fechadas. 

Durante a aplicação dos questionários para os funcionários 
rurais a pesquisadora promoveu a leitura das questões, tendo 
inclusive, esclarecido os termos técnicos, quando o trabalhador 
rural não compreendia as perguntas. Foi garantido aos sujeitos 
da pesquisa o sigilo das informações.

Resultados e Discussões

Foram coletadas as informações necessárias para a ob-
tenção dos resultados e discussões deste trabalho, por meio de 
questionários previamente distribuídos.

O gráfico 1 apresenta as respostas obtidas dos 40 produ-
tores rurais sobre a existência da exposição direta dos trabalha-
dores na manipulação de agrotóxicos e produtos afins, em qual-
quer uma das etapas de armazenamento, transporte, preparo, 
aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos e ves-
timentas. 

Gráfico 1: Há exposição direta dos trabalhadores na mani-
pulação de agrotóxicos e produtos afins, em qualquer uma das 
etapas de armazenamento, transporte, preparo, aplicação, des-
carte e desontaminação de equipamentos e vestimentas?
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Fonte: Dados da Pesquisa

Já o gráfico 2 demonstra as respostas obtidas dos 61 fun-
cionários rurais, referente à mesma questão.

Gráfico 2: Há exposição direta dos trabalhadores na mani-
pulação de agrotóxicos e produtos afins, em qualquer uma das 
etapas de armazenamento, transporte, preparo, aplicação, des-
carte e descontaminação de equipamentos e vestimentas?

Fonte: Dados da Pesquisa
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Avaliando as respostas e os percentuais obtidos nos gráfi-
cos 1 e 2, há a indicação de que o número de exposição relatada 
pelos funcionários é mais elevada do que é relatado por parte 
dos produtores, o que pode indicar, por parte dos produtores, o 
desconhecimento do número total de funcionários que manipu-
lam o produto.

A questão concebida nesses gráficos foi apresentada aos 
dois grupos com o intuito de detectar a utilização ou não dessas 
substâncias nas propriedades rurais, sendo que a utilização de 
proteção pelos indivíduos que as manipulam é analisada mais 
adiante. 

Essa é uma abordagem importante para identificação to-
tal das condições das propriedades e seus trabalhadores, pois, 
conforme estabelecido na NR 31, é vedada a manipulação de 
quaisquer agrotóxicos ou produtos afins, que não estejam regis-
trados e autorizados pelos órgãos governamentais competentes, 
além disso, o empregador rural deve fornecer o equipamento de 
proteção adequado, e promover a capacitação dos trabalhadores 
sobre as formas de exposição direta e indireta aos agrotóxicos, 
bem como conhecimento de sinais e sintomas de intoxicação 
(SASAKI, 2007).

De acordo com a NR 6, corroborada pela NR 31, a empresa 
é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, Equipa-
mento de Proteção Individual (EPI) adequado ao risco, em per-
feito estado de conservação e funcionamento. Considera-se EPI 
todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo tra-
balhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 
segurança e a saúde no trabalho (SALIBA, 2010).
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A seguir é apresentado pelo gráfico 3, o relato dos funcio-
nários, referente ao fornecimento, gratuito, por parte dos em-
pregadores rurais, de EPI.

Gráfico 3: O empregador rural fornece, gratuitamente, os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)?

Fonte: Dados da Pesquisa

As respostas dos funcionários sobre o fornecimento do 
EPI foram corroboradas por meio da observação da pesquisado-
ra, durante as visitas nas propriedades rurais, onde foi detectado 
que apenas duas das propriedades rurais não possuíam empre-
gados utilizando algum tipo de EPI, conforme demonstrado no 
gráfico 4. 
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Gráfico 4: O empregado rural utiliza os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI)?

Fonte: Dados da Pesquisa

A seguir, o gráfico 5 demonstra as respostas dos trabalha-
dores rurais sobre os principais EPIs utilizados pelos mesmos 
durante as atividades laborais nas propriedades rurais. 
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Gráfico 5: Respostas dos funcionários rurais referentes à utilização de 
EPI

Fonte: Dados da Pesquisa

Como pode ser observado pelo relato dos 61 trabalhadores 
rurais pesquisados, há uma grande incidência na utilização de 
botas, chapéu e avental. Entretanto, a utilização de perneiras, lu-
vas, mangas, óculos, máscara facial e jaquetas e/ou capas ainda 
é muito pequena por parte dos funcionários rurais. Já em relação 
ao uso de protetor facial e protetor auditivo não houve o relato 
de utilização. 

Portanto, os 61 trabalhadores rurais pesquisados relata-
ram a falta de utilização de diversos EPIs durante o desenvolvi-
mento de suas atividades profissionais.

Conforme Artigo 166 da Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT), “a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de 
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conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem 
geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de aci-
dentes e danos à saúde dos empregados”. (MORAES, 2011)

Considerações Finais

Com a realização deste trabalho, cujo objetivo era quanti-
ficar os aspectos trabalhistas de Saúde, Segurança Ocupacional e 
Qualidade de Vida do Agronegócio na região do Alto Tietê,  foi 
possível observar que os itens referentes à manipulação de agro-
tóxicos com as devidas proteções individuais aos funcionários, 
podem ser objeto de um estudo mais aprofundado, visando um 
acompanhamento desses indivíduos por um tempo maior, re-
gistrando-se eventuais sintomas futuros, levando em conta que 
alguns efeitos da exposição aos produtos, de forma descuida-
da, podem vir a surgir futuramente, também em razão do efeito 
cumulativo que podem oferecer certas substâncias químicas, o 
que nem sempre seria diagnosticado, até pelo próprio trabalha-
dor, de forma imediata.

Eventualmente, situações dessa natureza, caso venham a 
se comprovar, poderiam influenciar bastante nos resultados da 
pesquisa, quando envolvendo o item agrotóxico.

É importante ressaltar que, possivelmente, alguma 
anomalia poderia se apresentar em médio ou longo prazo nos 
indivíduos que manipulam produtos químicos, trabalhadores 
expostos aos raios solares sem a devida proteção, em horários 
desaconselháveis e por longo tempo, poderão certamente 
apresentar problemas de saúde dentro de alguns anos.

Nesses casos a doença pode atingir um estado crônico 
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dentro de algum tempo, mas acaba sendo diagnosticada tardia-
mente, além de nem sempre ser associada ao agente causador 
de imediato, o que torna difícil a identificação da mesma nas 
pesquisas efetuadas.

Um acompanhamento feito por um tempo maior desses 
trabalhadores, com as devidas anotações sobre a exposição diá-
ria dos mesmos aos agentes, com registro de quaisquer ocorrên-
cias sobre a saúde dos mesmos, poderia direcionar a correlação 
de doenças ocupacionais, adquiridas pelo longo tempo de expo-
sição aos agentes que, conforme descrito anteriormente, pode-
riam se manifestar ao longo dos anos de atividades laborais.

Um aspecto importante também é o de que os trabalha-
dores evitam relatar situações que possam ser identificadas pelo 
empregador como algo que possa reduzir ou impedir sua capaci-
dade laboral, pois receiam que os donos de propriedades ou pro-
dutores os identifiquem como pessoas que apresentarão baixa 
produtividade em virtude do estado doentio, faltas constantes 
e situações similares. Obviamente, qualquer empregado deseja 
apresentar um aspecto saudável, para conseguir e manter seu 
emprego e, consequentemente, sua renda mensal. Ao relatar a 
falta de recebimento do EPI por parte do empregador, poderia 
caracterizar a falta de cumprimento da legislação trabalhista por 
parte do empregador.

Assim, deve-se também ter ciência de que alguns relatos 
sobre ocorrências referentes ao a manipulação de agrotóxicos ou 
utilização de EPIs podem ter sido negligenciados pelos próprios 
trabalhadores, objetivando proteger-se de uma situação de de-
semprego.
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Também há a possibilidade de omissão dessas informa-
ções, por razão de que o empregador, fornecendo o EPI, ainda 
tem a obrigatoriedade de fiscalizar seu uso e, a ocorrência de 
acidentes pela não utilização constituiria descumprimento das 
ordens dadas pelo proprietário ou produtor, cabendo ao funcio-
nário uma eventual punição. 

Nesse aspecto, a ocorrência de danos a saúde poderia, não 
só expor essa realidade ao empregador, como também sujeitar o 
empregado às penalidades da desobediência e o seu afastamen-
to temporário, maculando sua imagem perante o empregador 
e, consequentemente, colocando em risco sua permanência no 
emprego.

Tais situações implicam em custos elevados, para o empre-
gador e para o governo, quando este último oferece o amparo 
financeiro no tratamento médico e na manutenção de renda do 
acidentado.

Já ao trabalhador, cabe ainda o peso da perda de saúde ou 
da capacidade laboral, temporária ou permanente, que represen-
ta um custo que não se pode contabilizar para o próprio, haja 
vista que além das perdas claras, existe ainda a questão psicoló-
gica, que pode ocasionar grande abalo ao indivíduo.

Vale ressaltar ainda, que o auxílio financeiro dado pelo go-
verno no caso de um afastamento previdenciário pode não ser 
dentro dos mesmos padrões do salário obtido quando o empre-
gado desenvolver suas atividades normalmente e essa redução 
de proventos pode ocasionar que o empregado não efetue o rela-
to do acidente, por esse e os outros motivos em conjunto. Junta-
mente, ocorre também a situação de que o empregado não esteja 
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devidamente registrado, conforme as regras ditadas pela CLT, o 
que o exporia ao desamparo, principalmente financeiro, pois não 
haveria possibilidade de receber o devido auxílio da Previdência 
Social.

Assim sendo, não poderia se afastar das atividades até sua 
recuperação e não haveria qualquer tipo de estabilidade na ma-
nutenção de seu emprego após o retorno de seu afastamento, 
causando grande receio ao mesmo, que por fim acabaria omi-
tindo essa informação, visando a manutenção de seu emprego 
e renda.

Diante disso e conforme os dados obtidos durante a reali-
zação dessa pesquisa, verificou-se que as referidas propriedades 
rurais pesquisadas estão atendendo parcialmente as NRs, esta-
belecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, influenciando 
diretamente na Qualidade de Vida do Trabalhador.

Faz-se necessário que todas as questões verificadas neste 
trabalho sejam visualizadas sob a ótica do tempo, uma vez que 
algumas doenças poderão se manifestar em curto, médio ou lon-
go prazo. 

Portanto, embora este artigo possa ser relevante para o 
mundo organizacional, mais especificamente para o agronegó-
cio, não é intenção esgotar o assunto, tendo em vista sua fase 
embrionária no escopo acadêmico. Assim, cumprindo com a 
proposta, o artigo apresenta os conceitos e ideias básicas sobre 
esse universo, servindo de base para estudos mais aprofundados.
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Amamentação natural como 
exercício de cidadania: Prevenção 

de Disfagia Orofaríngea

Marcela Valeska Rossin
Ivone Panhoca

Amamentação Natural

A amamentação é vista como um fenômeno social, além 
de instintivo, educacional, cultural, psicológico e biológico, refe-
rências a formas variáveis e extremamente particulares sobre o 
ato de amamentar em cada sociedade e em seu tempo histórico. 
Segundo Teixeira, et al:

A amamentação possui benefícios tanto para o cresci-
mento e desenvolvimento das crianças do ponto de vista 
biopsicossocial quanto para a saúde da mulher-mãe, fa-
mília, sociedade e planeta, sendo, portanto, um ato de 
grande importância para o ser humano (TEIXEIRA et al, 
2011, p. 206).

Miotto (et al, 2014, p. 1) consideram que ¨O aleitamento 
materno constitui um dos pilares fundamentais para a promoção 
da saúde das crianças em todo o mundo, oferecendo vantagens 
não só para o bebê, como também para a mãe¨.

 Diante desse contexto, é preciso e necessário além de in-
formar, mudar crenças e tabus relacionados à mulher e à socie-
dade relativos a mitos e crenças enraizados na cultura e que são 
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passados de geração em geração sobre a amamentação.
  A amamentação natural é responsável por economia no 

âmbito familiar e no âmbito Estatal porque não implica aquisi-
ção de fórmulas lácteas industrializadas para suprir as necessi-
dades do desmame precoce, além de ser garantida por lei como 
direito do bebê e das mães, exercendo-se como cidadania no bi-
nômio mãe-bebê.

Em relação à condição socioeconômica, verificou-se que a 
maioria das mães do grupo de desmame precoce perten-
cia à classe média, enquanto que a maior parte das mães 
do grupo de aleitamento materno prolongado pertencia 
à classe média inferior (...) (CARRASCOZA et al, 2005, 
p. 437.)

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o 
Poder Público, os empregadores e as instituições devem ofere-
cer condições para a prática do aleitamento materno para todas 
as mães. A recomendação da Organização Mundial de Saúde no 
seu exercício da Política Pública, é que o aleitamento materno 
seja exclusivo até os 6 meses de idade do bebê, porém o sistema 
brasileiro garante a licença-maternidade por 120 dias, a partir 
do oitavo mês de gestação sem prejuízo de seu salário, sendo 
que recentemente foi aprovada uma nova lei que estendeu essa 
licença para 180 dias e que já está sendo colocada em prática às 
servidoras públicas e algumas empresas privadas que aderiram 
ao Programa Empresa Cidadã. E as empresas participantes desse 
Programa, têm benefícios fiscais e podem solicitar dedução do 
imposto devido.

Portanto, a grande maioria das mães, diante desta dinâ-
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mica social, têm que se organizar para continuar amamentando 
seus bebês quando a licença-maternidade acaba, já que a maioria 
delas ou ainda está sob o regime de 120 dias, ou não tem o regis-
tro em carteira, o que contribui para o desmame precoce.

Os estudos são unânimes em afirmar que as vantagens da 
amamentação englobam todos os setores da sociedade, que são 
reconhecidas e inquestionáveis, beneficiando-se dela: o bebê, a 
mãe, a família, o Estado e a sociedade, pois ela é capaz de pro-
mover o desenvolvimento e crescimento adequados para o bebê, 
a prevenção de doenças maternas e auxiliar na recuperação pós-
-parto.

Na revisão de literatura realizada por França, reafirma-se 
mais um dos benefícios gerados pela amamentação:

Os autores foram unânimes em afirmar que o aleita-
mento natural tem relação direta com o desenvolvimen-
to muscular facial devido ao grande esforço demandado 
para a extração do leite pelo bebê do seio materno, o qual 
estimula o crescimento das estruturas faciais (FRANÇA, 
2015, p.10).

Afunilando mais ainda este raciocínio, propõe-se um pen-
samento dirigido à cadeia de alterações anatomofuncionais do 
desmame precoce, além do que já sabemos sobre as várias alte-
rações craniofaciais e as consequentes disfunções ocasionadas: 
o quanto essas alterações levam a uma disfagia orofaríngea mo-
mentânea associada a deglutição atípica e a respiração oral até 
que essas deformidades sejam corrigidas. 

Profissionais atuantes nas esferas públicas e particulares 
que intervêm na prevenção e no tratamento em que se envolve 
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essa temática consideram que o aleitamento materno proporcio-
na diversas vantagens e por isso ele deve ser incentivado o mais 
precocemente possível, favorecendo produção do leite materno 
e a interação mãe/bebê e estimulando o aleitamento materno 
exclusivo até o 6º mês de vida do bebê. 

Segundo Sudo (apud WHO, 2012, p.22), a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) recomenda Aleitamento Materno Ex-
clusivo (AME) até os seis meses de idade e introdução de ali-
mentação complementar saudável a partir de então, com ma-
nutenção da amamentação até pelo menos dois anos de idade 
ou mais. A prática da amamentação estimula o desenvolvimento 
adequado das estruturas orofaciais, pois é através desse movi-
mento cíclico de sucção ao peito que se garante o crescimento e 
desenvolvimento satisfatórios das estruturas faciais.

Desenvolvimento Craniofacial do Bebê

Analisando os movimentos envolvidos no ¨ato de ama-
mentar¨ vê-se que na 17ª semana intra-uterina o movimento de 
sucção já pode ser visto e que na 27ª e 28ª a movimentação da 
boca ainda é primitiva e desorganizada e, caso o bebê nasça nes-
se período, sabemos que haverá dificuldades no mecanismo de 
sucção-deglutição-respiração.

O mecanismo sucção-deglutição-respiração é extrema-
mente complexo, sendo que nele são desencadeados movimen-
tos que interagem entre si, coordenados por reflexos orais em 
que há a interrupção da respiração (o que chamamos de apneia) 
para a passagem faríngea do bolo alimentar dentro da fase expi-
ratória, o que acaba colaborando na limpeza dos restos alimen-
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tares na região glótica.
A deglutição é um automatismo de controle do SNC, en-

volvendo os nervos cranianos e um centro específico da degluti-
ção, localizado no bulbo. Os reflexos relacionados à deglutição 
são o de mordida, o de tosse e o de vômito e são chamados de 
mecanismos defesa, pois têm a função de proteger as vias aére-
as no momento da alimentação. E os de busca, de sucção e de 
deglutição são chamados de adaptativos, porque são importan-
tes na aquisição alimentar e no desenvolvimento nutricional e 
das estruturas orofaciais, contribuindo para melhor qualidade 
de vida futura no que diz respeito à prevenção da disfagia oro-
faríngea.

Os benefícios do aleitamento materno são inúmeros para 
a formação humana:

- a redução da mortalidade e morbidade infantil;
- redução da incidência e gravidade de doenças como 
anemia, diarreias, infecções respiratórias, otites mé-
dias, infecções urinárias e doenças alérgicas; 
- promoção da melhor postura das estruturas orais, 
favorecendo o crescimento craniofacial;
- saúde do sistema estomatognático;
- hábito estimulante ortopédico do crescimento nor-
mal dos maxilares; 
- propicia o correto estabelecimento da respiração 
nasal;
- favorece o desenvolvimento normal de todo o com-
plexo craniofacial e
- ação positiva na prevenção da instalação e persis-
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tência dos hábitos de sucção não nutritiva, como 
mamadeiras e chupetas.

São fatores contribuintes para o desmame precoce relacio-
nados aos aspectos culturais e educacionais negativos: 

- dificuldades na amamentação com o retorno ao 
trabalho em 120 dias (4 meses);
- aversão aos fluídos corporais fato em que as mu-
lheres referem-se ao vazamento do leite e o manchar 
suas roupas e, ao regurgitamento do leite materno 
pelo bebê o que culturalmente as pessoas demons-
tram mais aversão do que com fórmulas lácteas;
- amamentação cruzada, prática não recomendada 
pelo Ministério da Saúde, pois há o risco de trans-
missão de doenças, então a mãe por não poder ama-
mentar o próprio filho acaba interrompendo este 
ato, pois vale ressaltar que os bancos de leite, ofe-
recem o leite materno de forma segura pasteurizado 
livre de qualquer contaminação; 
- sentimento de vergonha ao ter que amamentar em 
ambientes públicos;
- pressão mercadológica para uso de mamadeiras 
através da publicidade moldando comportamentos; 
- dimensão simbólica e utilitária da chupeta, um há-
bito que atravessa gerações com a crença de acalmar 
o bebê, substituir a ausência da mãe e de melhorar a 
aparência dos mesmos como um acessório estético, 
pois atualmente os atrativos vão desde ao nome do 
bebê escrito na chupeta às decoradas com pedrarias 
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e pérolas, o que oferecem um grande risco de saúde 
a eles, pois podem acabar engolindo e se asfixiando;
- sentimentos negativos relacionados à amamenta-
ção como sujeira, incômodo, vergonha, exposição, 
desejo sexual, mulheres não preparadas para a de-
manda de seus bebês pelo motivo da mudança do 
estereótipo do corpo evitam amamentar; 
- falta de leite e leite fraco, que estão amplamen-
te relacionadas ao fato de falta de informação e 
de orientação. Assim como relata Carvalho (et al, 
2007, p.37) ¨Para compreender tais relatos é impor-
tante destacar que o leite fraco, compreende uma 
das construções sociais mais utilizadas como expli-
cações para o abandono da amamentação¨, em seu 
estudo de entendimento das representações sociais 
sobre o desmame precoce;
- impedimentos orgânicos da mãe relacionados à 
saúde materna e constituição anatômica do seio.

Silva (apud Strauss, 2017, p.30) refere que, ¨A maternida-
de é um papel social pertencente a um gênero (o feminino), cuja 
passagem de status pode incidir em uma ruptura abrupta social 
e da sexualidade da mulher¨, demonstrando o conflito existente 
entre um corpo de mulher e um corpo materno, no poder de 
decisão em amamentar seu filho.

E, ainda, segundo Ferreira (2012, p.18):

A motivação é uma das estratégias conferidas no processo 
de decisão da mulher em direção à prática do aleitamen-
to materno. No percurso entre o desejo de amamentar e 
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a concretização da prática, a motivação é o que permeia 
este processo de decisão materna, de modo favorável ou 
desfavorável.

Propõe-se a partir disto, uma reflexão sobre a preservação 
do exercício da cidadania através da amamentação pelo conheci-
mento dessa temática que vem crescendo mundialmente.

De acordo com Moreira (2011, p.24):

Dessa forma, no processo de amamentar, as mulheres 
acabam por introjetar valores, tabus, crenças, atitudes, 
normas, através da experiência com mulheres de gera-
ções distintas, podendo, para tanto, manter a herança fa-
miliar de suas mães e/ou avós como também incorporar 
novos padrões sociais de acordo com o seu meio relacio-
nal e contexto sociohistórico.

Conforme explica CARRASCOZA (et al, 2005, p. 98) 
“considerando o período do desmame precoce, observou-se que 
42,5% dos casos ocorreram entre o segundo e terceiro mês após 
o parto e 22,5% entre o terceiro e quarto mês”. Podemos verifi-
car com essa afirmação que as variáveis, para o desmame preco-
ce, se concentram entre o primeiro trimestre de vida, com isso 
há a necessidade de se propor e promover mais ações educacio-
nais através da cultura inclusiva da amamentação. 

Sobre o ato de amamentar em público, houve um fato re-
centemente em SP que foi solicitado que uma mãe se retirasse 
do lugar público, pois a este não era permitido alimentos, que foi 
amplamente divulgado e gerou protestos contra esta instituição 
e a partir desse fato, foi criado um movimento chamado, ¨ma-
maço¨, levando a várias discussões sociais. 
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E ainda, mais recentemente houve uma polêmica gerada 
à transmissão de um capítulo da novela, ¨O outro lado do Para-
íso¨, pela TV Globo em que o diretor do hospital, sugeriu que 
sua mulher amamentasse o bebê de outra mulher, referenciando 
este como um gesto de amor e ainda ofereceu para levar leite 
ordenhado para o bebê. O Departamento Científico Materno da 
Sociedade de Pediatria de São Paulo publicou uma nota de escla-
recimento referente às informações transmitidas pela TV Globo 
sobre a amamentação cruzada e os riscos dessa prática. Esse fato 
nos alerta quanto à idoneidade de informações disseminadas por 
esses veículos e incluídas na vivência da formação de conceitos 
populares.

A manutenção desses comportamentos culturais por essas 
mães e de suas famílias, são amplamente influenciadas o tem-
po todo por vários agentes sociais: pessoas, grupos, instituições, 
empresas e mídia, interferindo na dinâmica social de seus gru-
pos.

No estudo de Arantes (1995, p.198) através de depoimen-
tos das mulheres que amamentam, descreve que:

As mulheres deixam claro em suas falas que amamentar 
não se restringe ao ato biológico. É também uma prática 
social, pois avança para questões como o trabalho dentro 
e fora do lar, todos os cuidados exigidos para a sobrevi-
vência da criança e muitas outras, que não são individu-
ais, mas sim de responsabilidade coletiva.

Corroborando com a Política Pública de programas de in-
centivo e manutenção da amamentação.



235

A Prevenção da Disfagia Orofaríngea

Com o desmame precoce, os bebês alimentados artificial-
mente, apresentam clinicamente alterações miofuncionais como: 
hipertonicidade do músculo bucinador, que pressiona as arcadas 
dentárias lateralmente contra uma língua hipotônica, ocasionan-
do uma série de alterações de oclusão, respiratórias, engasgos 
frequentes, cáries e alterações na fala, levando a um déficit na 
qualidade de vida.

Assim como relata em seu estudo, Carrascoza (et al, 2006, 
p. 395) ¨Dentre as crianças que utilizaram mamadeira, 53% 
apresentavam repouso de língua no arco inferior ou entre os ar-
cos (alteração de normalidade), revelando hipotonicidade dos 
músculos linguais (p < 0,0001)”.

No recém-nascido, existe o reflexo de sucção intenso, em 
que essa necessidade pode não ser alcançada através do uso de 
mamadeira, acarretando em uma insatisfação emocional, e as-
sim a criança buscará por substitutos como dedo, chupeta, ou 
objetos, adquirindo então os hábitos deletérios.

O ato de amamentar, inserido como um fator da formação 
humana,  estimula um exercício físico contínuo que propicia o 
desenvolvimento da musculatura e dos ossos orofaciais, propor-
cionando o desenvolvimento facial harmônico, direcionando o 
crescimento do seio maxilar para respiração e fonação, desen-
volvendo o tônus muscular, crescimento ântero-posterior dos 
ramos mandibulares, dificultando, o retrognatismo mandibular, 
evitando alterações no sistema estomatognático como o progna-
tismo mandibular, evitando alterações oclusais, como a mordida 
aberta anterior e a mordida cruzada posterior.
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Sendo assim, proporcionando uma respiração correta, 
mantendo boa relação entre as estruturas moles e duras do apa-
relho estomatognático com adequado posicionamento de língua 
e vedamento labial, que associada ao mecanismo de sucção, de-
senvolve os órgãos fonoarticulatórios e a pronúncia dos fone-
mas da língua, reduzindo a presença de hábitos deletérios orais 
e também de patologias fonoaudiológicas, contribuindo para a 
evolução típica dessas funções.

O desenvolvimento da articulação temporomandibular 
(ATM) fica prejudicada se houver um esforço muscular insufi-
ciente para a extração do leite materno, como o que ocorre na 
amamentação artificial pelo uso da mamadeira, causando uma 
deficiência da exercitação da ATM e da musculatura mastigatória 
desse recém-nascido.

De acordo com Neiva (et al apud Rodrigues, 2003, p. 8-9) 
¨Os dentes e demais estruturas sofrem pressões de forças pro-
venientes da musculatura da face e da língua durante as funções 
de sucção, mastigação, deglutição, respiração e articulação dos 
sons, indicando estreita relação entre o desenvolvimento da den-
tição e a atividade muscular¨. 

Além disso, no momento da amamentação há integração 
das diversas experiências sensoriais, fornecidas aos lactentes 
como aroma, sabor, textura, temperatura e consistência.

 Por Neiva (et al, 2003), ¨Nos primeiros meses de vida, a 
estimulação adequada dessa prática e o correto padrão de sucção 
são a base para prevenção de alterações no que se refere ao de-
senvolvimento do sistema motor-oral, por meio dos movimen-
tos realizados pelos órgãos fonoarticulatórios (OFAs – lábios, 
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língua, mandíbula, maxila, musculatura oral e arcadas dentá-
rias) durante a sucção¨ (NEIVA, et al, apud ALMEIDA et al, 
2007, p. 228).

Araújo (et al, 2007, p.64) diz sobre sua pesquisa que ¨(...) 
O estudo apontou quatro aspectos fundamentais para um bom 
desenvolvimento motor oral: interação entre estabilidade e mo-
bilidade, ritmicidade, eficiência oromotora e economia (...)¨. E 
ainda refere que estas habilidades orais são desenvolvidas a par-
tir do tipo de alimentação recebida desde o início da vida.

Sabe-se que por interferências de crenças intergeracionais, 
a chupeta faz parte do enxoval do bebê sendo introduzida mesmo 
antes do desmame, se tornando um fator causal para o desmame 
precoce, pois a produção de leite materno acaba diminuindo e o 
estímulo de sucção no seio materno também. 

Esse hábito de sucção deletério proveniente de um pro-
cesso cultural e educacional é um fator etiológico potente no 
desenvolvimento da oclusão e pode tornar-se um hábito nocivo, 
dependente da frequência, intensidade, duração do movimento, 
predisposição individual, idade e de suas condições de nutrição, 
consequentemente, de saúde e qualidade de vida do indivíduo 
quando têm o desmame precoce, pois tendem a buscar satisfa-
zer sua necessidade de sucção e, como uma alternativa, os pais 
oferecem a chupeta.

Soares (et al, 2003, p.312) referencia em seu trabalho que:

(...) Apesar de as crianças terem nascido em um Hospital 
Amigo da Criança, que desestimula essa prática, há so-
mente uma em cada dez crianças a chupeta não foi ofere-
cida em casa e, no final do primeiro mês, seis de cada dez 
efetivamente usavam chupeta(...).
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Demonstrando que esse hábito é muito intenso na cultura 
local, interferindo diretamente no desmame precoce.

O desenvolvimento motor oral adequado que a amamen-
tação favorece, também está relacionada a evolução nutricional 
do recém-nascido, determinando a transição alimentar na idade 
adequada, permitindo que a mobilidade e a força da musculatura 
evoluam adequadamente conforme a mudança da consistência 
dos alimentos oferecidos ao longo de seu crescimento.

O desmame precoce, leva a alterações na postura e na for-
ça dos OFAs (órgãos fonoarticulatórios) e prejudica as funções 
da mastigação, da deglutição, da respiração e da articulação dos 
sons da fala. Portanto, a falta da sucção fisiológica ao peito pode 
interferir no desenvolvimento motor-oral, instalando diversas 
alterações de má oclusão, respiração oral e alteração motora-o-
ral. Pois, na sucção da mamadeira o exercício ocorre apenas nos 
músculos bucinadores e no orbicular da boca, não estimulando 
os outros músculos, como pterigóideo lateral, pterigóideo me-
dial, masséter, temporal, digástrico, genio-hióideo e milo-hiói-
deo, importantíssimos nas funções citadas acima. 

Então, o abandono ou a redução do tempo da amamenta-
ção natural, o uso da amamentação artificial na mamadeira pode 
ocorrer por tempo mais prolongado e assim, favorecer a insta-
lação de hábitos deletérios orais e que podem comprometer o 
desenvolvimento das praxias envolvidas nas funções do sistema 
estomatognátigo.

As praxias motoras orais são desenvolvidas paulatina-
mente e dependem da execução de funções que estimu-
lem o seu desenvolvimento. A amamentação natural, a 
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princípio, é a melhor forma de estimulação e deve ser ex-
clusiva por período mínimo de seis meses (Organização 
Mundial de Saúde) (...) (OLIVEIRA (2015, p. 7).

A literatura relata que o crescimento facial é mais acentu-
ado nos primeiros anos de vida, mas que pode sofrer alterações 
de forma e tamanho extrínsecas durante o seu crescimento e de-
senvolvimento até a puberdade, assim o método alimentar uti-
lizado nesse período é um fator determinante do crescimento e 
do desenvolvimento das estruturas do sistema estomatognático, 
funcionando como um direcionador de crescimento craniofacial 
e das funções de respiração e deglutição.

O controle motor orofacial do bebê evolui de movimen-
tos instáveis e indiferenciados para um padrão de equi-
líbrio, onde se observam estabilidade e diferenciação de 
suas estruturas. Este equilíbrio será influenciado pela 
maturação do sistema nervoso, do crescimento múscu-
lo-esquelético e das experiências sensoriais e motoras vi-
venciadas pelo recém-nascido (NEU et al, apud GREEN, 
2011, p. 1).

Esses desvios do padrão de deglutição acometido pelo des-
mame precoce, estão diretamente relacionadas a maturação do 
sistema neuromuscular e a mudanças do desenvolvimento, tan-
to de tamanho quanto de forma e orientação na cavidade oral 
desequilibrando o ciclo sucção – deglutição – respiração.

Qualquer situação interferindo nas estruturas orofaciais e 
o funcionamento destas gera dificuldades no desenvolvimento 
práxico e ocasionam alterações no desempenho das funções es-
tomatognáticas piorando sua qualidade de vida.
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Como evidenciou em seu estudo Menino (et al, 2009, 
p.15) sobre o uso da mamadeira:

(...) a mamadeira não estimula adequadamente o cresci-
mento e desenvolvimento dos músculos da face, a respi-
ração e a deglutição, podendo contribuir para a instalação 
de má-oclusão, hábitos orais deletérios e alterações na 
fala.

Pensando nesse público de crianças desmamadas precoce-
mente, com alterações estruturais e práxicas na biomecânica da 
respiração e deglutição, pois estas têm maior chances de serem 
respiradoras orais, terão dificuldades em promover uma degluti-
ção de forma natural, sem ajustes adaptativos, que no meu ponto 
de vista tais ajustes são inerentes ao ato respiração – deglutição 
nessa condição e ainda, se for um bolo alimentar sólido essa ca-
deia aumenta sendo então, respiração- mastigação- deglutição, 
podendo gerar disfagias momentâneas, que ao longo do tempo 
possam ser corrigidas com intervenções terapêuticas invasivas, 
se pensarmos em cirurgias ortognáticas e, 8não invasivas se pen-
sarmos na atuação fonoaudiológica  agindo na adequação das 
funções do sistema oral, devolvendo a correta biomecânica da 
deglutição.

Essas crianças irão realizar manobras adaptativas e com-
pensatórias para realizarem essas funções, mas pela hipotoni-
cidade dos OFAs, a cinta labial não favorecerá uma boa mobi-
lidade e não exercerá a pressão necessária juntamente com as 
bochechas, língua e véu palatino a propulsão do alimento para 
faringe, ocorrendo  muitas vezes a participação de estruturas ad-
jacentes como o pescoço.
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A mastigação nas maloclusões, é extremamente dificulto-
sa, claro que dependentes do grau de tais alterações associadas 
a hipotonicidade de músculos da cavidade oral e da parte óssea 
envolvendo os espaços entre maxila e mandíbula, alterando a 
forma como esse bolo é dilacerado e interferindo na biomecânica 
da deglutição ocorrendo muitas vezes engasgos. Daí questiono, 
quantos engasgos fulminantes poderiam ser evitados em crian-
ças com tais anormalidades craniofaciais, que foram desmama-
das precocemente e fizeram uso de bicos como mamadeiras e 
chupetas e quanto essa musculatura pode ter interferido nesse 
episódio acidental?

Acredita-se que muitos estudos se fazem necessário nessa 
correlação entre desmame precoce – uso de bicos – alterações de 
estruturas craniofaciais na biomecânica das funções respiração 
– mastigação – deglutição ao longo do tempo, nessas crianças 
e quais situações poderiam ser evitadas. E ainda mais longe, se 
essas alterações não fossem corrigidas, ao chegarem na idade 
idosa o quanto essas alterações pré-existentes interfeririam na 
deglutição fisiopatológica, chamada de presbifagia.

Amamentação Natural e Cidadania

Por isso, as ações inclusivas de Política Pública no exercício 
da cidadania que estão sendo desenvolvidas a favor da amamen-
tação, dentre elas as Enfermarias Canguru, os Hospitais Ami-
gos da Criança, Formação de Grupos de Apoio e de Incentivo ao 
aleitamento materno, são de muita importância na formação de 
opinião principalmente das puérperas.

De acordo com Simiquel (et al, 2006, p.222) ¨Os avanços 
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da prática do aleitamento materno no Brasil são indiscutíveis e, 
nos últimos anos, tem-se notado um aumento das campanhas, 
favorecendo o aleitamento natural exclusivo¨. Com isso, houve 
necessidade de se capacitar diversos profissionais para que esses 
programas de incentivo se mantenham. 

Alguns programas específicos de promoção, apoio, incen-
tivo e manutenção ao aleitamento materno que atuam na pro-
moção prática da amamentação, vêm sido criados e implantados 
como estratégias e alternativas que têm tido sucesso na conquis-
ta pela construção cultural em propiciar condições para a prática 
de amamentar.

 Uma delas é a Semana Mundial de Amamentação que foi 
iniciada na década de 1990, no período que corresponde entre 1 
a 7 de agosto, a cada ano é estabelecido um tema diferente, mas 
no Brasil essa prática iniciou-se em 1992. Essa campanha tem 
como objetivo informar sobre amamentação a sociedade, fazen-
do uso das recomendações do Ministério da Saúde e a importân-
cia do aleitamento materno com suas imensas vantagens, além 
disso, sobre as desvantagens das chupetas e mamadeiras. 

Segundo Heringer (2005, p.308) “O aleitamento materno 
hoje é considerado uma questão de saúde pública e as vantagens 
da lactação são reconhecidas em todo mundo”.

Diante de programas de incentivo e manutenção da ama-
mentação Araújo e Almeida (2007, p.437) relatam que:

Evidencia-se, portanto, a necessidade da capacitação do 
profissional de saúde para atuar na assistência em ama-
mentação numa abordagem que ultrapasse as fronteiras 
do biológico, compreendendo a nutriz em todas as suas 
dimensões do ser mulher.
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Considerações Finais

As reflexões aqui apresentadas mostram a necessidade de 
políticas públicas sobre amamentação que tenham como meta o 
exercício da cidadania e a formação humana dados os inquestio-
náveis benefícios proporcionados por esse ato. O foco deve ser 
na prevenção, preservação e inclusão de programas educacionais 
nessa área, afim de se manter o hábito de amamentação cada 
vez mais enraizados nas diversas esferas entre mãe-bebê-famí-
lia-profissionais, favorecendo melhor qualidade de vida.
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Introdução

As políticas públicas destinadas aos segmentos vulnerá-
veis da população têm sido marcadas por um descompasso entre 
as necessidades crescentes e os serviços ofertados.

Como um desses segmentos, os idosos, portadores de do-
enças neuro-degenerativas, não dispõem de uma rede específica 
de apoio para acompanhamento da demência e aconselhamento 
familiar sobre a conduta a ser tomada nos episódios recorrentes 
da patologia. 

Segundo Assis (2005), o envelhecimento é um processo 
dinâmico, heterogêneo e ininterrupto, constituído de perdas e 
ganhos, que se estende desde os primeiros momentos de vida 
até a morte biológica do ser humano. É um ciclo que depende 
da combinação positiva ou desastrosa de aspectos psicológicos, 
biológicos, socioculturais e ambientais, ligados a existência.

Nas sociedades ocidentais a relação com o idoso é etno-
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cêntrica, tendente à biologização do envelhecimento, o que con-
tribui para o distanciamento desse segmento dos equipamentos 
públicos de monitoramento (CERQUEIRA, 2013).

Em razão do progressivo aumento do contingente popula-
cional idoso em nosso país e a maior incidência/prevalência de 
doenças relacionadas à evolução da idade senil, em outubro de 
2006, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 2.528/2006, 
instituiu a Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa – PNSPI, 
atendendo a necessidade do setor saúde em dispor de uma polí-
tica voltada à população envelhecida. (BRASIL, 2006).

A PNSPI, assume que o principal problema que pode afetar 
o idoso, como consequência da evolução de suas enfermidades e 
de seu estilo de vida, é a perda de sua capacidade funcional, isto 
é, das habilidades físicas e mentais necessárias para a realização 
de suas atividades de vida diária – AVD e atividades instrumen-
tais de vida diária – AIVD (DIAS, 2014).

De acordo com o Guia Prático de Direitos da Pessoa Idosa 
(2013), a política tem como finalidade primordial a recuperação, 
manutenção e promoção da autonomia e independência da pes-
soa idosa, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde 
para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde – SUS. É alvo dessa política todo cida-
dão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade (BRASIL, 
2007).

Todavia, na maioria das vezes, as ações que integram os 
programas de saúde para o idoso, conduzidas pelos níveis de 
atenção primária, intermediária e de alta complexidade, nas di-
versas regiões do país, se restringem ao diagnóstico de patolo-
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gias, a concessão de medicamentos e reabilitação de pacientes 
traumatizados, sem a adequada atenção aos casos de demência.

A fragilidade do sistema se faz presente quando medidas 
de qualidade de vida, tanto no aspecto individual como social, 
não são intermediadas na avaliação de saúde primária, pois dian-
te da demência é relevante a mensuração da eficácia do atendi-
mento para o idoso, com o envolvimento de acompanhantes e 
familiares, que devem adotar uma postura significativa para a 
compreensão dos significados patológicos do sexagenário (ME-
DEIROS et al., 2016).

Diante desses apontamentos, como avaliar as ações do 
SUS na região do Alto Tietê, necessárias à absorção da demanda 
crescente da população envelhecida?

Apesar da relevância à temática, evitou-se privilegiar no 
estudo, as ideias de consistência técnica e eficiência no comba-
te eficaz das desigualdades sociais. Condição que distanciou os 
decisores de políticas públicas dos anseios da população, produ-
zindo políticas insensíveis e ineficazes na redução das mazelas 
sociais. Procurou-se contribuir com uma discussão onde a sub-
jetivação, presente na estrutura simbólica de sentidos e signifi-
cados atribuídos ao envelhecimento, se apresente como alterna-
tiva à humanização no acolhimento, acompanhamento e atenção 
desse segmento vulnerável da população brasileira, visto que o 
grande desafio que se apresenta para os idosos, é minimizar as 
perdas e potencializar os ganhos adquiridos ao longo da vida.

O estudo teve por objetivo identificar as estratégias de in-
tervenção da Rede de Atenção à Saúde do Idoso – RASI, nos 
cuidados com portadores de demência em razão do crescimento 



250

da população envelhecida na Região do Alto Tietê, no estado de 
São Paulo.

Para fundamentar a pesquisa, de natureza exploratória e 
descritiva, de abordagem quantitativa e corte transversal, foram 
extraídos dados secundários: a) do Relatório sobre Perspectiva 
de Crescimento da População Mundial da Organização das Na-
ções Unidas – ONU (2017), com horizonte temporal de análise 
limitado ao ano de 2050; b) do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade – Portal do DATASUS – MS (2015); e, c) do Por-
tal de Estatística do Estado de São Paulo – Fundação SEADE 
(2017),  tendo como referencial bibliográfico o Estatuto do Ido-
so; o Guia de Direitos à Pessoa Idosa; Documento Norteador 
das Unidades de Referência à Saúde do Idoso do estado de São 
Paulo; Instrumentos de Avaliação Gerontológica da Pessoa Idosa 
do estado de São Paulo; Dados da Rede de Atenção à Saúde dos 
municípios da Região do Alto Tietê; e, Diretrizes sobre Ativida-
des Físicas para Idosos (com 65 anos ou mais) – Ministério da 
Saúde – Nova Zelândia (2013).

Inicialmente, revisou-se o conceito de transição demográ-
fica e suas consequências no percurso da saúde pública brasilei-
ra, com ênfase à projeção de crescimento da população, segundo 
dados do Relatório de Projeção da População Mundial, publicado 
pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2017).

Posteriormente, para delimitar o campo de estudo, inscre-
veu-se o conceito de envelhecimento humano e suas caracterís-
ticas na Região do Alto Tietê, no estado de São Paulo, Brasil, 
com a estimativa de crescimento populacional na Região do Alto 
Tietê, utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
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tatística (IBGE, 2015) e Ministério da Saúde, (DATASUS, 2015). 
Finalmente, após compreensão da estrutura e funciona-

mento da rede pública de saúde para o atendimento do idoso, na 
Região do Alto Tietê, são propostas estratégias de intervenção 
nos cuidados com idosos portadores de demência, destacando 
a importância do caráter humanizador no acolhimento, o acom-
panhamento familiar e a atenção desse segmento vulnerável da 
população brasileira.

A transição demográfica e suas consequências para o per-
curso da saúde pública no Brasil 

Desde as três últimas décadas do século XX, a transição 
demográfica da população mundial vem ocorrendo de forma 
mais intensa nos países em desenvolvimento. Esse fenômeno, 
caracterizado pela redução acentuada dos óbitos por doenças in-
fecciosas; aumento do controle da natalidade; os avanços na área 
da medicina – com ampliação do combate as doenças agudas 
por meio de saneamento básico, urbanização e vacinação – bem 
como pelo acesso a padrões elevados de bem-estar social; fez 
com que a expectativa de vida fosse ampliada naqueles países, 
alcançando a média de 74,72 anos em 2009 (OMS, 2009). 

No Brasil, a partir de 2018, nota-se uma tendência à esta-
bilidade nos índices de mortalidade e natalidade, caracterizando 
um acentuado período de transição demográfica (gráfico 1).
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Gráfico 1. Projeção dos índices de natalidade e mortalidade no Brasil - 
períodos: 1990 a 2100.

Fonte: Perspectivas da População Mundial (Revisado). Departamento 
de Assuntos Econômicos e Sociais - Divisão de População. Organiza-

ção das Nações Unidas. Nova Iorque: 2017.

A longevidade passou a integrar a agenda política das na-
ções latino-americanas, que sob pressões fiscais e políticas tem 
se defrontado com demandas nos sistemas públicos de cuidados 
à saúde, pensões, proteções sociais, mobilidade urbana, habita-
ção, segurança, etc., para uma população mais idosa em cresci-
mento (ONU, 2017).

Segundo a estimativa de crescimento populacional no pla-
neta para 2017, do total de 645.6 milhões de pessoas na América 
Latina, 12% tinham 60 anos ou mais. No caso brasileiro, esse 
índice alcançou 27.2 milhões de idosos no respectivo ano (tabela 
1).
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Tabela 1. Estimativa de crescimento da população mundial: 1950 a 
2100 (variantes médias)

Fonte: Perspectivas da População Mundial (Revisado). Departamento 
de Assuntos Econômicos e Sociais - Divisão de População. Organiza-

ção das Nações Unidas. Nova Iorque: 2017.

A mudança no perfil da população brasileira exigiu a tran-
sição de um sistema de saúde pública, centrado em um modelo 
hospitalocêntrico e medicamentalizado, para um modelo univer-
salista, capaz de abranger toda a população. Esse modelo, além 
da universalidade de garantia do direito à saúde, teria como 
princípios a integralidade de suas ações e a equidade. Seria ope-
racionalizado por ações descentralizadas, com foco nas peculia-
ridades regionais, e um sistema de gestão co-participativo, en-
volvendo um Comitê Gestor de Saúde – ligado ao Ministério da 
Saúde – e Conselhos de Saúde, constituídos por representantes 
da sociedade civil (BRASIL, 1990).

O assistencialismo, que marcou a saúde pública baseada 
na medicalização da doença, deu lugar a um modelo de atenção 
voltado à prevenção de patologias, face o envelhecimento da po-
pulação brasileira e o crescente número de óbitos por doenças 
crônicas não-transmissíveis (DCNT): patologias que se instalam 
silenciosamente durante a fase produtiva da vida trazendo con-
sequências imprevisíveis à terceira idade.

Segundo Melo et al. (2017), o SUS não surgiu apenas para 
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responder as demandas crescentes de uma sociedade em trans-
formação, mas aos anseios de uma maioria desassistida e margi-
nalizada das ações de saúde pública no Brasil.

Kalache (apud BONINI & PANHOCA, 2015), estima que 
até o ano 2022, a população de idosos no Brasil, com 65 anos ou 
mais, será de aproximadamente 33 milhões de pessoas.

A população de 60 anos ou mais está crescendo em propor-
ções maiores do que todos os grupos etários mais jovens. Com 
o declínio da fertilidade e o aumento da expectativa de vida, a 
proporção da população acima de uma certa idade sobe também. 
Este fenômeno, conhecido como envelhecimento populacional, 
está ocorrendo em todo o mundo (OMS, 2017). A evolução da 
população brasileira apresenta estimativa de crescimento até 
2050, quando passa a registrar uma trajetória descendente em 
todo o território nacional (gráfico 2). 

Gráfico 2. Estimativa do crescimento populacional no Brasil – anos: 
1950 a 2100

Fonte: Perspectivas da População Mundial (Revisado). Departamento 
de Assuntos Econômicos e Sociais - Divisão de População. Organiza-

ção das Nações Unidas. Nova Iorque: 2017.
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Envelhecimento populacional na Região do Alto Tietê no 
estado de São Paulo

Segundo Assis (2005), o envelhecimento humano, carac-
terizado como um novo ciclo na história da saúde pública, é um 
processo dinâmico, heterogêneo, condicionado ao modo de vida 
e as escolhas que fazemos durante as fases da vida biológica. É 
influenciado pelas relações simbólicas que o homem mantém 
com os outros, no seio de uma determinada cultura. 

O envelhecimento não está associado apenas à evolução da 
idade senil, mas as relações simbólicas que os indivíduos man-
têm em determinado contexto (QUEIROZ, 2009). A vida social, 
em qualquer agrupamento humano, não é um caso compreensí-
vel, mas se ordena através dos símbolos organizados em siste-
mas (costumes, mitos, rituais e dogmas) que são incompreensí-
veis para nós, porém repletos de significados para os membros 
de uma determinada sociedade. 

O que caracteriza a humanidade é a aptidão praticamente 
íntima para ser diferente em inventar o modo de vida (costumes 
língua, etc.) e formas de organização social (instruções, conhe-
cimentos, etc.). Esse referencial simbólico influencia as escolhas 
feitas durante as diversas fases da vida ativa do sujeito, tendo 
reflexos na saúde e qualidade de vida durante a velhice.

Os seres humanos constroem seus cursos de vida, toman-
do e ou implementando decisões, mas estas decisões são forne-
cidas ou constrangidas por políticas públicas, condições sociais 
e econômicas nas quais se encontram.

A Região do Alto Tietê, situada no sudoeste do Estado de 
São Paulo, foco do presente estudo, até o final de 2015 apre-
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sentava 1.534.847 habitantes, dispersos entre os municípios de 
Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Ita-
quaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e 
Suzano (DATASUS, 2015).

Segundo o Sistema de Vigilância à Saúde do Ministério 
da Saúde, no período de 2013 a 2015, a população residente na 
Região do Alto Tietê apresentou um crescimento estável, com 
variação média de 1,29% ao ano (DATASUS, 2015).

Todavia, nesse mesmo período, os registros de óbitos por 
doenças neuro-degenerativas na região, foram crescentes, tendo 
como uma das principais causas a Doença de Alzheimer, que 
respondeu, em média, por 43,6% das demências (gráfico 3).

Gráfico 3. Participação da Doença de Alzheimer nos registros de 
óbitos por doenças neurológicas na Região do Alto Tietê - São Paulo: 

período 2010-2015.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – 
SIM, DATASUS, 2015.

Entre as doenças neuro-degenerativas, o Alzheimer é uma 
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das causas mais comuns de demência, que tem na pré-disposi-
ção genética uma de suas origens. Entretanto, o Alzheimer não 
é apenas uma patologia de um indivíduo ou de um cérebro, mas 
de uma sociedade, cujas políticas públicas de saúde centradas na 
biologização da medicina, deram pouca importância aos fatores 
de risco modificáveis no homem e que contribuem com o desen-
cadeamento da patologia.

A evolução dos óbitos na Região do Alto Tietê por doença 
de Alzheimer, no período de 2010 a 2015, consta no gráfico 4.

Gráfico 4. Registros de óbito por Doença de Alzheimer na Região do 
Alto Tietê - São Paulo: período de 2010 a 2015.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – 
SIM, DATASUS, 2015.

Não obstante ao panorama até aqui descrito, a Região do 
Alto Tietê-SP deve apresentar nas próximas décadas um cresci-
mento populacional significativo (gráfico 5).
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Gráfico 5. Projeção do crescimento populacional na Região do Alto 
Tietê-SP: 2000-2050

Fonte: Portal de estatística do estado de São Paulo. Fundação SEADE, 
2017.

Essa constatação, agregada à transição demográfica da po-
pulação da Região, deve repercutir no crescimento da população 
envelhecida. O gráfico 6, traz a projeção de crescimento popula-
cional de idosos com 60 anos ou mais no estado de São Paulo, 
para o período de 2000 a 2050:
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Gráfico 6. Projeção do crescimento da população com 60 anos ou mais 
no Estado de São Paulo: 2000-2050

Fonte: Portal de Estatística do estado de São Paulo. Fundação SEADE, 2017.

Os gráficos 7 e 8, informam a estimativa de crescimento 
da população da Região do Alto Tietê, por município, no período 
de 2010 a 2050.
Gráfico 7. Estimativa de crescimento da população da Região do Alto 

Tietê por município: período de 2010 a 2020.

Fonte: Portal de Estatística do estado de São Paulo. Fundação SEADE, 2017.
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Gráfico 8. Estimativa de crescimento da população da Região do Alto 
Tietê por município: período de 2030 a 2050.

Fonte: Portal de Estatística do estado de São Paulo. Fundação SEADE, 
2017.

Finalmente, o gráfico 9, dispõe a projeção de habitantes, 
com 60 anos ou mais, para os municípios pertencentes à Região 
do Alto Tietê, no estado de São Paulo, no período de 2000 a 
2050.
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Gráfico 9. Projeção do crescimento da população com 60 anos ou mais 
por município na Região do Alto Tiete - Estado de São Paulo: 2000-

2050

Fonte: Portal de Estatística do estado de São Paulo. Fundação SEADE, 
2017.

De acordo com a tabela acima, o crescimento da população 
de idosos com 60 anos ou mais, na Região do Alto Tietê, deve 
alcançar |56%| entre 2010 e 2020; |50%| entre 2020 e 2030; 
|33%| entre 2030 e 2040 e |24%| entre 2040 e 2050. Um au-
mento nominal de 368.956 idosos no intervalo analisado.

 Diante desses apontamentos como a Região do Alto Tie-
tê pode definir estratégias de intervenção para absorver as de-
mandas de saúde da população envelhecida, especificamente dos 
portadores de demência.
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Fluxo de atendimento na rede pública de saúde da Região 
do Alto Tietê-SP

A rede pública de saúde responsável pela absorção da de-
manda de pessoas com 60 anos ou mais, no estado de São Paulo 
e na Região do Alto Tietê, obedece a um protocolo de atendi-
mento. 

A Atenção Primária, constituída por Unidades Básicas de 
Saúde – UBS e Equipes de Saúde da Família – ESF, realiza o 
atendimento inicial do idoso, e, quando necessário, encaminha 
à Unidade de Referência à Saúde do Idoso – URSI, que após ava-
liação do estado geral do enfermo, pode encaminhá-lo para outro 
nível de atendimento secundário ou de alta complexidade.

A URSI é uma unidade de atenção ambulatorial secun-
dária, que visa atender pessoas idosas frágeis e depen-
dentes, através de equipe gerontológica interprofissional, 
utilizando-se de mecanismos de referência e contrarefe-
rência, do apoio matricial e do apoio permanente em saú-
de, buscando assegurar a integralidade do atendimento 
e superar a fragmentação das ações e a descontinuida-
de das ações de saúde em sua área de abrangência (SÃO 
PAULO, 2016. p. 33).

O objetivo das URSI’s é garantir a promoção e atenção in-
tegral à saúde do idoso mais fragilizado no nível secundário de 
assistência do SUS, para que o mesmo permaneça na comuni-
dade durante o maior tempo possível e com a maior capacidade 
funcional atingível, obedecendo aos protocolos de encaminha-
mento (SÃO PAULO, 2016).

Na URSI, a equipe multiprofissional realiza a avaliação ge-
rontológica, global e específica, no idoso. A avaliação específica, 
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respeitadas as limitações e necessidades de cada paciente, acon-
tece nas áreas de educação física, enfermagem, farmácia, fisio-
terapia, fonoaudiologia, geriatria, odontologia, nutrição, psico-
logia, serviço social e terapia ocupacional (SÃO PAULO, 2016).

É um dos objetivos específicos das URSI’s desenvolver 
ações de assistência interdisciplinar a doenças de maior 
complexidade, entre elas a demência, sendo de competência da 
equipe multiprofissional realizar o diagnóstico diferencial dessa 
patologia e promover a reabilitação e a estimulação cognitiva de 
idosos.

Atualmente, a Região do Alto Tietê conta com 11 unidades 
públicas de atenção à saúde do idoso. Algumas delas sob coor-
denação do Centro de Referência Especializado em Assistência 
Social – CREAS, voltadas às atividades de promoção e desenvol-
vimento social e outras ao atendimento ambulatorial (tabela 2).

Tabela 2. Unidades de referência e atenção à saúde do idoso na região 
do Alto Tietê-SP

Município Unidade Nível de aten-
ção

Referência

Arujá Centro Dia do Idoso Básico PSPAI

Biritiba-Mirim Unidade Básica Saúde Básico

Ferraz de Vas-
concelos

Centro de Convivência 
do Idoso

Básico PSPAI

Guararema Centro do Idoso Básico PSPAI

Itaquaquecetuba Centro Convivência da 
Melhor Idade

Básico PSPAI

Mogi das Cruzes Unidade de Referência 
da Saúde do Idoso

Secundário ASQV
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Mogi das Cruzes Atendimento Médico de 
Especialidades

Secundário

Poá Centro Dia do Idoso Básico PSPAI

Salesópolis Unidade Básica de Saúde Básico

Santa Isabel Centro de Convivência 
do Idoso

Básico PSPAI

Suzano Centro Convivência da 
Melhor Idade

Básico PSPAI

Fonte: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria Estadual de Saúde, 
2018.

Legenda: PSPAI: Programa São Paulo Amigo do Idoso

Observa-se que em toda a Região do Alto Tietê, apenas o 
município de Mogi das Cruzes possui URSI e uma unidade do 
Laboratório de Atendimento Médico de Especialidades, que ofe-
recem atendimento secundário para pessoas idosas. Os demais 
municípios dispõem de atenção primária realizada pelas Unida-
des Básicas de Saúde ou Centros de Convivência, vinculados ao 
Programa São Paulo Amigo do Idoso – PSPAI, coordenado pela 
Secretaria Estadual de Saúde. 

Essa constatação, ao mesmo tempo em que distancia o 
usuário da rede de serviço necessária ao atendimento de sua de-
manda, na Região do Alto Tietê, é obstaculizada pela hierarqui-
zação do sistema de saúde pública que adotada os critérios de re-
ferência e contra-referência no atendimento. Moradores idosos 
que não dispõem de atendimento especializado e mais comple-
xos no local em que residem, são encaminhados para outras lo-
calidades. O que na maioria das vezes inviabiliza o atendimento 
por diversas razões, tais como, a inexistência de vínculos fami-
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liares ou afetivos, questões financeiras ou ainda a dependência 
de terceiros.

Face às restrições orçamentárias, um dos critérios para 
elaboração de políticas públicas de saúde são os estudos epi-
demiológicos que caracterizem o perfil de adoecimento de uma 
determinada população. A finalidade é alcançar o maior número 
de indivíduos por meio de ações específicas, respeitadas as li-
mitações geográficas de sua amplitude. Neste sentido, tais po-
líticas se tornam efetivas para segmentos expressivos de uma 
população, segundo variáveis de análise. Apesar da existência 
de um marco regulatório que garante a universalidade e inte-
gralidade de atendimento para todos, o SUS não consegue con-
templar minorias à margem do processo de proteção social: a 
limitação geográfica que delimita o espaço de intervenção de 
uma política pública, delimita também o espaço de inclusão de 
idosos nos serviços de saúde, pois constituem um público que 
não dispõe de programas setorizados e específicos de saúde para 
o atendimento de suas demandas (demência, deficiência visual, 
paraplegia, etc.). Nesse grupo, se enquadram outras categorias 
de deficientes portadores de tetraplegia, crianças com distúrbios 
neuro-cognitivos (autismo, síndrome de Down), entre outros.

Em suma, percebe-se um hiato entre o fazer saúde pública 
e a abrangência de suas ações para segmentos vulneráveis da 
população envelhecida da Região do Alto Tietê.

Estratégias de intervenção com idosos portadores de de-
mência: uma questão para a família

O envelhecimento não deve estar associado apenas aos 
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marcos regulatórios que exigem o cumprimento dos direitos da 
pessoa idosa. Nesta fase da vida, mudanças na estrutura e na 
função do cérebro podem resultar em declínio cognitivo. Tais 
mudanças, no entanto, não comprometem igualmente todos os 
domínios cognitivos do idoso, que podem executar, tão bem ou 
até melhor que adultos mais jovens, atividades que exijam domí-
nio cognitivo. Segundo Souza et al. (2009), as funções cognitivas 
mais comuns afetadas pela idade são a memória e a percepção, 
que em alguns casos podem ter impacto em mais de uma função 
cognitiva como a tomada de decisão e linguagem. 

A demência é dinâmica e percorre um ciclo que se inicia 
com o declínio da memória, seguida pela transição para uma de-
ficiência cognitiva e, finalmente, com a instalação da demência 
(CALDAS, 2002).

A deficiência cognitiva leve é perceptível, podendo aconte-
cer em pessoas normais, pois não influenciam substancialmente 
as funções diárias, enquanto a demência envolve mudanças cog-
nitivas graves o suficiente para afetar as funções da vida diária. 
Embora algumas pessoas com deficiência cognitiva leve possam 
estar em maior risco de demência do que outros com o diagnós-
tico confirmado, ao longo do tempo alguns permanecerão está-
veis e outros mostrarão melhorias em suas habilidades cogniti-
vas (SOUZA et al., 2009).

Na maioria dos casos, a demência, e seus estágios, está 
associada as escolhas que fazemos durante as diversas fases da 
vida, que se cristalizam em nossa personalidade, por meio de 
hábitos, crenças, preferências, valores e atitudes; isto é, que sub-
jetivam nossa existência no contexto social.
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A extensão da subjetivação do portador de demência aos 
familiares e cuidadores, que vivenciam no dia a dia a história 
de vida e o desenvolvimento da patologia, é fundamental para a 
atenção integral do idoso. A conduta solidária e fraterna denota 
o envolvimento afetivo e sentimental com o demente, após a 
perda de autonomia da vida hodierna. O respeito e a dignidade 
presente nos familiares são essenciais para a compreensão do 
quadro e intervenção participativa nessa fase da vida.

Na dificuldade de interação social do idoso com as equipes 
da UBS e ou ESF, quem deve conduzir o diálogo é a família, que 
pode prestar informações vitais às abordagens e intervenções fu-
turas.

À guisa de exemplo, na manutenção da capacidade 
funcional de idosos, com a realização de atividades físicas, países 
como a Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá mantém um 
protocolo de avaliação psicomotora, associada à existência de 
morbidade(s), limitações físicas ou cognitivas do paciente, que 
são monitoradas a partir de informações fidedignas prestadas 
por familiares do idoso (NOVA ZELÂNDIA, 2013).

A tabela 3, exemplifica as atividades recomendadas para 
melhorar a saúde geral, prevenir e/ou gerenciar certas condições 
de saúde. O Protocolo associa o tipo de patologia instalada/con-
dição de saúde do idoso, com o tipo de atividade adequada, de-
finindo os níveis de benefícios proporcionados, o que possibilita 
a Rede de Atenção à Saúde do Idoso naquele país, um controle 
rigoroso dos benefícios e limitações para cada grupo/segmento 
de pacientes.

Quanto maior o número de registro em cada coluna, maio-
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res são as evidências dos benefícios trazidos pela atividade física.

Tabela 3. Tipos de atividades

Condição ou atributo 
de saúde

Tipo de 
atividade

Preven-
ção

Ges-
tão

Melhorar a 
saúde geral

Mortalidade prema-
tura por qualquer 
origem

A, R, B, F ||| – –

Câncer de mama A ||| || |

Câncer do cólon A ||| ||

Depressão A, R | ||| |

Fragilidade A, R, B, F || |

Doenças coronárias A, R ||| || |

Lesão por quedas R, B ||| – |

Disfunção renal A || || |

Doenças neurológicas 
e de Parkinson

A, B | ||

Obesidade A, R || ||| |

Osteoarticulares A, R, F || |||

Deficiência física A, R, B, F || ||

Câncer da próstata A | |

Câncer do reto A | |

Distúrbios do sono A, R, B, F | |

Diabetes tipo 2 A, R || |||

Doenças vasculares A, R | ||| |

Declínio cognitivo A, R, B, F ||| – –

Funcionamento cog-
nitivo

A, R, B, F – – |||

Aptidão física A, R, B, F – – |||

Bem-estar/Qualidade 
de vida 

A, R, B, F – – |||
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A = Aeróbico, R = Resistência, B = Balanço, e F = Flexibilidade
Fonte: adaptado das Diretrizes sobre Atividade Física para Idosos 

(com 65 anos ou mais). Ministério da Saúde – Nova Zelândia, 2013.

Observa-se que quando a condição/atributo de saúde está 
associada ao comprometimento cognitivo, não existe alternativa 
de gestão ou prevenção, cabendo apenas o empenho na melhora 
da saúde geral do paciente. Todavia, a prevenção do declínio cog-
nitivo em fase inicial se apresenta como alternativa para o idoso, 
o que implica no envolvimento de cuidadores e familiares.

Algumas atividades da vida diária podem abranger vários 
tipos de subatividades, dependendo da taxa de intensidade pos-
sível de ser aplicada ao idoso.

As atividades aeróbias podem ser de vigorosa intensidade 
se aumentam significativamente respiração e a frequência car-
díaca da pessoa, exigindo, por parte da equipe, conhecimento 
prévio do histórico clínico de saúde do idoso (declínio cognitivo 
leve, moderado ou avançado); histórico de doenças (cardiovas-
culares, metabólicas ou vasoconstritoras), conforme exemplo na 
tabela 4:

Tabela 4. Exemplos de atividades adequadas para pessoas idosas

Moderada-Intensa 
Atividades Aeró-
bicas

Atividades de 
resistência

Atividades de 
flexibilidade

Atividades de 
equilíbrio

Ciclismo Compras com 
transporte

Alongamentos 
do tornozelo

Tigelas

Dança rápida Levantar da 
cadeira 

Tigelas Levantar da 
cadeira
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Moderada-Intensa 
Atividades Aeró-
bicas

Atividades de 
resistência

Atividades de 
flexibilidade

Atividades de 
equilíbrio

Golf Ciclismo Jardinagem Ciclismo < 14 
km/h

Caminhada com 
subidas

Golf Golf Golf

Dever de casa Caminhada com 
subidas

Dever de casa Tai Chi modifi-
cado

Fonte: adaptado das Diretrizes sobre Atividade Física para Idosos 
(com 65 anos ou mais). Ministério da Saúde – Nova Zelândia, 2013.

Bonini & Panhoca (2015) propõem uma intervenção fo-
noaudiológica no empoderamento de sujeitos afásicos por meio 
de atividades linguísticas-interativas, construídas nas relações 
socioculturais, onde é relevante o papel do mediador responsá-
vel pela estrutura e organização da linguagem para o idoso com 
comprometimento cognitivo.

Assim, episódios recentes como noticiários, programas te-
levisivos, relatos do cotidiano, entre outros, assumiriam função 
vital no processo interventivo.

Neste exemplo, a manutenção da capacidade funcional vol-
tada à preservação dos aspectos cognitivos e resgate da memória 
em pacientes com demência leve ou moderada, seria viável pelo 
uso de recursos associados a música, vídeos, programas e histó-
rias encenadas, etc.

Considerações finais

O desafio para a população envelhecida do século XXI é 
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adotar estratégias de intervenção para a longevidade, minimi-
zando as perdas e potencializando os ganhos adquiridos ao longo 
da vida, situação para a qual a sociedade e, sobretudo, o Estado 
de Proteção Social não estão preparados. Isso exige uma releitu-
ra sobre a terceira idade, a partir da sua essência e importância 
na contemporaneidade.

 A convivência intergeracional (entre gerações) é um ca-
minho possível, pois reconhece novos limites, sem o imperati-
vo socialmente imposto à velhice, reinventando a própria vida 
e possibilitando identificar um novo olhar sobre como viver o 
envelhecimento em sociedade.

Políticas públicas que contemplem o envelhecimento po-
pulacional na Região do Alto Tietê e suas novas demandas são 
uma necessidade premente. Neste sentido, o crescimento da de-
mência entre idosos é uma realidade latente que não deve ser 
descartada das ações de saúde pública e qualidade de vida desse 
segmento social.

A responsabilização efetiva da família sobre a pessoa ido-
sa, enfatizada no Estatuto do Idoso, se faz necessária com a ex-
tensão da subjetivação do sexagenário aos membros da família. 
O que garantirá uma maior compreensão do processo de enve-
lhecimento, da demência, dos níveis da patologia e suas conse-
quências, permitindo a terminalidade e respeitando a evolução 
natural do ciclo de vida do idoso.

  As ações de atenção à saúde do idoso com demência, 
na região do Alto Tietê, devem contemplar medidas que: a) na 
atenção primária (re)orientem as equipes de saúde da família 
na conduta a ser tomada, na abordagem inicial de idosos com 
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declínio cognitivo; b) na atenção secundária, a capacitação da 
equipe multiprofissional das URSI’s, com ênfase a intervenção 
em qualidade de vida desse segmento vulnerável e sua extensão 
aos familiares e cuidadores; e, c) exijam a responsabilização de 
familiares, contemplando o equilíbrio entre as potencialidades 
(história de vida cristalizada nos hábitos, gostos e preferências 
do idoso) e limitações do sexagenário (histórico clínico do pa-
ciente), preponderantes à otimização do processo de envelheci-
mento.

A educação de familiares e cuidadores, na fase primária 
da demência, proporcionará ao idoso, aspectos de qualidade de 
vida, mesmo com a deterioração cognitiva e progressiva das fun-
ções diárias da vida. Condição que não incapacita ou destitui 
abruptamente o mesmo do convívio social, havendo minimiza-
ção de riscos, com a atenção adequada aos sinais e sintomas que 
podem ser utilizados como estratégias na manutenção do bem-
-estar desses indivíduos. 

“Vivemos em ti o que vivestes em nós, durante os primeiros anos de 
nossas vidas. Nossa eterna gratidão, afeto e carinho pelos anos dedicados 
ao nosso desenvolvimento, que hoje não é alento, mas reconhecimento do 
existencialismo que habita em vós”.
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O Envelhecimento Populacional: 
Percepções sobre a Solidão entre 

Idosos

Maria de Lourdes Gomes Pereira
Ivone Panhoca

Introdução

Em nosso mundo, o crescente número de idosos traz enor-
mes desafios para a sociedade e para a gestão pública. De um 
lado, as pessoas mais velhas estão cada vez mais desempenhando 
um papel crucial no meio social fazendo trabalhos voluntários, 
ajudando suas famílias com responsabilidades familiares ou com 
trabalho remunerado. De outro, há preocupação com a saúde 
dos que envelhecem, principalmente, nos países em desenvolvi-
mento, que estão longe de oferecer qualidade de atendimento a 
todos que atingem a idade que necessitam de muitos cuidados.

É importante ressaltar que é preciso envelhecer com saú-
de, mas nem sempre isso acontece. “Saúde”, segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) refere-se ao bem-estar físico, 
mental e social, expressa na definição de saúde da Organização 
Mundial de Saúde. A manutenção da autonomia e da indepen-
dência para as pessoas mais velhas é um objetivo importante a 
ser conquistado pelas políticas públicas voltadas para o envelhe-
cimento, mas pensar a respeito da solidão entre eles é também 
importante, pois o fato de estarem atingindo maior autonomia, 
nem sempre estão acompanhados de suas famílias, principal-
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mente, quando um dos cônjuges falece.
Deprimidos pela imagem que fazem de si mesmos, mui-

tos idosos rejeitam o próprio envelhecimento, desenvolvendo 
sentimento de baixa autoestima e de autodesvalorização, igno-
rando as próprias limitações físicas impostos pela idade, expon-
do-se a situações inadequadas e de risco para a saúde (ROCHA; 
CUNHA, apud VITORELI et al, 2005).

Este estudo tem o objetivo de refletir acerca da solidão 
entre os idosos e como as iniciativas na gestão pública vem con-
fluindo para a integração de idosos e reduzindo as queixas da so-
lidão entre idosos que participam de um programa municipal de 
oferta de exercícios físicos e atividades diversificadas para idosos

A Política Nacional para o Idoso

As políticas públicas direcionadas aos idosos se fortalece-
ram no Brasil, a partir de 1988, com a promulgação da cons-
tituição federal, que estabeleceu em seu artigo 1o. a dignidade 
humana como um dos fundamentos da República. Já no artigo 
3º, estipula-se que um dos objetivos fundamentais da República 
é o de promover o bem de todos, sem preconceito ou discrimina-
ção em face da idade do cidadão. O texto constitucional afirma, 
também, que a cidadania e a dignidade da pessoa humana são 
fundamentos do Estado Democrático de Direito.

No entendimento de Neto (apud CIELO, 2009), a Consti-
tuição é apenas o primeiro passo rumo à conquista da verdadeira 
cidadania:

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto, 
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expressamente, direitos e garantias fundamentais, mas, 
apesar disso, há a necessidade de vontade política para 
o implemento da norma – direcionamento das políticas 
públicas para a proteção do ser humano, sempre que não 
for autoaplicável o dispositivo constitucional ou no caso 
de depender de implementação de políticas públicas.

Segundo Braga, (apud CIELO, 2009):

(...) a Constituição Federal de 1988 desencadeou um 
debate, que contou com a participação de aposentados 
empenhados na luta por suas reivindicações. Inaugurou-
-se, assim, por parte dos idosos, uma notória atitude de 
organização e reivindicação de direitos, que foi ampla-
mente divulgada pelos meios de comunicação e que lhes 
deu visibilidade social.

A autora acima, quando apresenta os direitos assegurados 
pela Constituição, nos faz entender que, quando se trata da pes-
soa idosa, o direito à vida engloba não apenas longevidade, mas 
ao envelhecimento com dignidade, respeito, proteção e inserção 
social. O direito à liberdade é de responsabilidade tanto do Esta-
do quanto da família. Já o direito à igualdade, prevê proteção aos 
idosos nas mesmas condições das demais pessoas, que vivem em 
sociedade. Quanto ao direito à cidadania, sua importância está 
em possibilitar ao idoso a capacidade de analisar e compreender 
a realidade política e social, criticá-la e atuar sobre ela.

O Estatuto do Idoso, no seu artigo 3O., afirma que é obriga-
ção da família, da comunidade, da sociedade e do poder público 
assegurar ao idoso (com absoluta prioridade), a efetivação do 
direito à vida, à saúde, à alimentação, a educação, à cultura, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, a dignida-
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de, ao respeito e a convivência familiar e comunitária. O direito à 
liberdade, segundo o estatuto, compreende o direito de ir e vir, e 
estar em lugares públicos e comunitários, tendo o seu direito de 
expressão, crença, prática de esportes e de diversões. Destaca-se 
ainda, a participação na vida familiar e comunitária e na vida 
política, auxílio necessário (BRASIL, 2003).

Na mesma medida em que o mundo envelhece o proces-
so de urbanização também está crescendo. O número de idosos 
que se concentra nas cidades vem pressionando os municípios 
a viabilizar programas de atenção aos idosos uma vez que mais 
pessoas idosas estão vivendo em cidades e que a proporção da 
população idosa residente em cidades, nos países desenvolvidos, 
deve continuar a subir segundo a WHO (2007).

Método

Trata-se de estudo descritivo, de abordagem quanti-qua-
litativa, de corte transversal, que se desenvolveu junto a uma 
instituição municipal voltada à melhoria da qualidade de vida de 
idosos. De acordo com Gil (2009), as pesquisas descritivas têm 
como objetivo a descrição das características de uma população, 
fenômeno ou de uma experiência.

Foram sujeitos, 36 idosos, sendo 25, do gênero feminino e 
11, do gênero masculino, na faixa de 60 a 89 anos de idade, que 
aceitaram a participar e assinar o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido.

A coleta de dados foi feita no Pró-Hiper – Centro Inte-
grado de qualidade de Vida do Idoso no Município de Mogi das 
Cruzes. Nesse local, são oferecidas mais de 12 atividades para a 
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prática de esporte e lazer como: dança de salão, violão, corrida, 
hidroginástica, academia, informática, panificação, sauna, tênis 
de mesa, vôlei adaptado, baralho, dama, dominó, sala de leitura, 
panificação, entre outras, como já foi dito aqui essas atividades 
são chamadas de “aulas” e os frequentadores do centro-dia são 
chamados de “alunos”.

A Política Municipal do Idoso em Mogi das Cruzes

Como se viu anteriormente, as políticas nacionais do ido-
so se refletiram nos entes federados, e em Mogi das Cruzes não 
foi diferente. A concepção de um programa de atendimento ao 
idoso surgiu em sintonia com essa política nacional, em 1999, 
quando a política municipal do idoso foi firmada na lei 4.824/99 
que afirmava garantir ao idoso a vida, a dignidade, o bem estar, 
a liberdade e a integração social. O programa municipal surgiu 
dentro do discurso de que o município não disponibilizava lazer 
aos idosos.

De acordo com o Conselho Municipal do Idoso, o municí-
pio de Mogi das Cruzes tem 8% de sua população acima dos 60 
anos de idade, um total aproximado de 37.000 pessoas.

Os dados que seguem mostram os resultados obtidos com 
esse estudo:

Tabela 1. Número de alunos do Pro-Hiper

Gênero Quantidade

Feminino 1336

Masculino 461
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Total 1797

Como se pode observar, o programa atrai mais mulheres 
do que homens. Como se verá adiante, também as mulheres fo-
ram as mais disponíveis para participar das entrevistas. Consi-
derando-se o número de matriculados em torno de 1800, nem 
sempre há a presença massiva dos frequentadores, uma vez que 
segundo alguns depoimentos, alguns frequentadores adoecem 
e deixam de frequentar por um determinado tempo, ficam de 
licença médica ou mesmo não se sentem dispostos para frequen-
tar todos os dias. Dados da literatura vêm demonstrando que 
as mulheres vivem mais e por isso o número de idosas em ati-
vidades e contextos como esse é sempre superior ao de idosos 
(CAMPOLINA et al. 2013).

Stella et al. (2002) reafirmam que à medida que a idade 
avança, doenças crônico-degenerativas passam a ser mais fre-
quentes. Quadros demenciais e transtornos funcionais são mais 
frequentes a partir dos 61 anos, com taxas mais altas conforme 
a idade aumenta. Os autores afirmam também que o exercício 
físico apresenta vantagens para a vida dos praticantes com efeito 
preventivo de outros agravos, advindos com a idade avançada

Segundo dados do IBGE (2010) o Brasil vem envelhecendo 
muito rapidamente. O mesmo instituto afirma que em 2060 a 
população brasileira apresentará um número maior de idosos, 
graças à melhoria da qualidade de vida e o decréscimo da taxa de 
fecundidade. Como se pode ver, na tabela 2, entre os participan-
tes da pesquisa, há um número considerável que se interessou 
participar de exercícios físicos (1672 sujeitos de 55 a 95 anos).
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Tabela 3. Gênero dos participantes da pesquisa

Gênero Entrevistados %

Masculino 11 16,7

Feminino 25 83,3

Total 36 100%

Entre os participantes, assim se distribuiu de acordo com 
a faixa etária:

Tabela 4. Faixa etária dos participantes da pesquisa, conforme o gêne-
ro.

Idade Masculino % Feminino %

De 60 a 65      1 9 9 34

De 66 a 70      3 27 5 20

De 71 a 75      3 27 5 20

De 76 a 80      2 18 4 18

De 80 a 85      1 9 2 7

De 86 a 90     1 9 0 0

Total    11                          100 25                       100

A idade dos participantes da pesquisa mostra que os ido-
sos vêm buscando cada vez mais atividades físicas e de lazer. 
Esse resultado vai ao encontro do que a literatura aponta sobre 
a relação da autoestima e motivação para a prática de exercícios 
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físicos (MEURER, et al. 2011).
Em qualquer idade as pessoas estão buscando mais qua-

lidade de vida e o que o programa oferece aponta para avanços 
em relação aos idosos. O conceito de qualidade de vida, segundo 
Dalla Vechia et al. (2005), está relacionado à autoestima e ao 
bem estar pessoal e abrange estado emocional, interações so-
ciais, suporte familiar e estado de saúde. Se idosos de diferentes 
idades vêm procurando participar do programa é porque se sen-
tem atraídos pelos benefícios inclusive os que vem sendo divul-
gados pelos já frequentadores.

Figura 2. Participação das atividades físicas dos usuários do Pró-Hiper

Franchi & Montenegro (2005) afirmam que a necessidade 
de atividade física para uma boa saúde na terceira idade é funda-
mental para qualidade de vida do idoso. Os autores acrescentam, 
ainda, quem é importante o reconhecimento de algumas políti-
cas públicas em incrementar a prática de atividades físicas para 
estes sujeitos.
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A fuga da solidão

O envelhecimento demográfico não é em si um problema 
social. O que constitui o verdadeiro problema social é a ausên-
cia, insuficiência e inadequação das respostas da organização so-
cial, para enfrentar as necessidades dos idosos e a falta de articu-
lação dessas respostas com a sociedade civil. Assiste-se, ainda, a 
políticas sociais centradas, quase em exclusivo, ou na reparação 
da perda das capacidades físicas ou na reparação da perda dos 
recursos econômicos ligados ao trabalho (CALADO, 2004).

Santos et al. (2014) afirmam que é preciso ampliar o co-
nhecimento acerca do lazer em grupos de idosos. Considerando-
-se os aspectos sobre a qualidade de vida, pois quanto maior é 
o envolvimento deles na prática de atividades físicas e de lazer 
melhor seu desempenho em atividades cognitivas e também a 
busca por relações interpessoais .

Os idosos são considerados conservadores, inflexíveis, 
passivos, com doenças físicas e mentais. A generalização reforça 
mitos e estereótipos, com atitudes discriminatórias que afetam 
esta camada da população (BUTTER, apud FREITAS, 2011). Os 
dados que seguem reforçam a afirmação desse autor:

Participante 1: Mulher, 69 anos - Frequenta a Insti-
tuição há quatro anos

Cuidando do meu pai, descobri que o problema do 
idoso não é a idade, mas a solidão
Professora por 27 anos o que me dá muito orgulho.
O meu pai faleceu aos 98 anos de idade. Com 92 
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anos ele ainda estava lúcido, mas aos poucos foi fi-
cando com a memória mais comprometida. Mas ain-
da morreu lúcido, conhecendo a todo e agradecendo 
por ter cuidado dele com tanto amor e carinho.
Fui escolhida por Deus, privilegiada por ter ele para 
cuidar. Com ele eu só aprendi. Com a doença dele, 
eu já estava entrando em parafuso. A minha irmã 
me dizia que eu tinha que me afastar mais dele, por-
que ele estava indo. Eu dizia que não, que eu não 
iria abandoná-lo, ia cuidar dele até o fim.
Nessa época, o meu irmão também ficou muito doente e a 
minha cunhada não tinha muito jeito para cuidar dele, eu 
como já estava acostumada com troca de fraldas e tudo mais, 
cuidei dele junto com o meu pai e minha cunhada. Acho que 
isso me ajudou a não entrar em parafuso, porque aí 
eu tinha a companhia da minha cunhada e também o 
meu irmão pra cuidar junto.
Meu pai veio a falecer e fiquei cuidando do meu irmão. A 
minha vida é dedicada à minha família.
No mês de julho, bem no início começo a fazer os 
meus presentes de Natal para os meus sobrinhos, 
afilhados, são ao todo 32 e todos eles esperam o 
meu presente de natal, uma toalha de banho que 
faço com o nome deles com barra de crochê.
Meu irmão veio a falecer também, logo após o meu 
pai. Ele foi enterrado as 14:00 horas e as 15:15, eu 
dormi ao volante, bati em um poste, o volante es-
tourou no meu peito.
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Eu fiquei sóbria, mas percebi que o meu peito esta-
va todo roxo.
Tirei o cinto, logo após chegou um rapaz que disse 
estava logo atrás de mim e falou: - Percebi que a Se-
nhora dormiu ao volante e olhando para mim falou 
que  eu estava com hemorragia interna.....
aí falei para ele: - não pode ser, eu acabei de enter-
rar o meu irmão agora, a minha família não pode 
saber que não estou bem, isso não pode acontecer 
comigo, não posso estar com hemorragia. Perguntei 
quem era ele, e ele me respondeu: sou seu anjo da 
guarda...eu sou bombeiro, estou de folga, e na mi-
nha folga ando procurando quem precisa de ajuda.
O que me protegeu foi a compressão do cinto de segurança, 
mas não quebrou nada porque tenho o músculo forte. Ele me 
levou para o hospital, fiz vários exames e ficou constatado 
que eu não tinha nada, graças a Deus.
Assim que melhorei total, vim para o pro-hiper. Eu já conhe-
cia, não vim antes porque tinha o meu pai e meu irmão para 
cuidar. Sentindo-me sozinha vim procurar companhia 
para conversar, fazer atividades.

E quando alguém me fala: qual o número do seu 
telefone para recado: eu dou o do Pro-Hiper, porque 
fico aqui direto.
É muito bom estar aqui, sou muito bem tratada, 
tenho a atenção dos professores, dos colegas..... 
Conversamos, rimos muito é muito bom.
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Participante 2 Mulher, 67 anos - Frequenta a insti-
tuição há seis anos
Eu fui Professora de magistério por 37 anos e qua-
tro meses e estou aposentada desde junho de 2004
Fiz curso de especialização para crianças auditivas 
depois da pedagogia Tenho problema de diabetes e 
artrose no joelho direito.
Frequento aqui antes da minha irmã Seko.
Após o falecimento do meu pai e do meu irmão, pro-
curei um lugar onde pudesse conversar, compartilhar 
informações com outras pessoas, falar sobre minha 
história e ouvir outras.
A minha vida tem um propósito: Amar as pessoas, 
fazer com que todos se preocupem uns com os ou-
tros, amem a natureza, tenham uma boa convivên-
cia. Tive uma vida de muito sacrifício e me lembro 
com muito carinho que minha mãe dividia uma sar-
dinha entre os irmãos na hora da refeição.
Com hidroginástica melhorei muito o meu joelho que faz in-
filtração todo ano pra não precisar fazer cirurgia.
Levanto às 4;30 da manhã para medir a diabetes, aplico 
insulina. Moro sozinha, mas estou sempre com a irmã 
todo domingo almoçando.
Sou poetisa. Ganhei uma honra ao mérito por servi-
ços prestados.
Quando lecionava levava os alunos para passear 
e pedia para o cobrador do ônibus não cobrar das 
crianças, uma porque as crianças não tinham di-
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nheiro para pagar e o dinheiro que eu tinha era para 
comprar lanche para dar as crianças.
O mais importante para mim é poder ajudar as pes-
soas que precisam e ajudar significa atenção, cari-
nho, conversar, compartilhar aprendizado.
Me sinto muito bem frequentando o Pró-Hiper, sin-
to necessidade de estar lá.

Participante 9, sexo Masculino, Idade: 84 anos - Fre-
quenta a instituição há três anos

Vim para instituição através do meu neto Marcelo, 
que trabalha aqui. Faço academia toda terça e quin-
ta.
Moro em um sítio e gosto muito, adora as plantas, 
adoro cuidar de tudo que refere-se à terra.
Uma das coisas que também adoro é ler, leio no mí-
nimo dois livros por semana e falo para as pessoas 
ao meu redor o tão bom que é ler livros, não impor-
ta se romance ou não, mas a leitura te leva a lugares 
que você nunca imagina.
Por morar sozinho, sinto falta de pessoas para con-
versar, sinto falta do convívio com outras pessoas.
Frequentando a instituição mudou muito a sua vida. 
No pró-hiper tenho o convívio com pessoas da mes-
ma idade, sinto-me acolhido.
É um lugar onde me sinto muito bem, não sinto 
solidão, é muito bom, eu me sinto muito bem fre-
quentando o lugar onde tudo mudou em minha vida 
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após o convívio com novos amigos, a saúde, o rela-
cionamento, a amizade, a alegria.

Participante 22, Sexo: Feminino, Idade: 62 anos – 
Frequenta a Instituição há 3 anos.

Fiquei sabendo através de amigas do bairro onde 
moro, que tinha um lugar para pessoas acima de 60 
anos para praticar esportes.
Eu depois que fiquei viúva, foi muito sofrido, sozi-
nha, não sabia o que fazer, chorava muito, o deses-
pero era tanto que chegava a bater com a cabeça na 
parede de tanto desespero, era uma coisa horrível, 
hoje sei disso, mas na época, eu nem achava nada, 
ou melhor, achava que era normal.
Tive problema cardíaco, depressão, tudo o que uma 
viuvez pode trazer..............
Eu moro na zona rural, e por isso quase não tem 
convívio com outras pessoas, as casas são distantes 
uma das outras, você deve saber, tem vizinho muito 
distante, que só conhecemos quando fazemos o ca-
minho que vem pra cidade.
A depressão pode ter vindo principalmente por eu não ter 
com quem conversar ficar muito isolada. E depois que eu 
comecei a vir aqui, a conviver com as pessoas, no fa-
zer novas amizades, conversar, ver gente diferente, 
falar sobre vários assuntos que cada um conta, e dá 
para comparar com o problema que temos, tudo muda 
mesmo, aqui me sinto outra pessoa, me sinto como 
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vocês falam, fazendo parte de tudo isso.
Hoje a depressão que cheguei com ela aqui, não 
existe, o problema cardíaco está melhor, mas conti-
nuo a tomar remédio.
Eu depois que vim pra cá, melhorei muito. Hoje sou outra 
pessoa e nem penso em parar de vir pra cá, só se algo me 
acontecer mesmo, do contrário você pode vir aqui quantas 
vezes quiser que vai me encontrar aqui. E falo pra outras 
pessoas que encontro para virem também, porque 
aqui tem vida.

Fernandes e Santos (2000) definem a solidão como sendo 
uma experiência subjetiva que pode ser sentida não só quando 
se está sozinho, mas quando se está na companhia de pessoas 
com as quais não se deseja estar. As queixas de solidão acon-
tecem quando o tipo de relações que se tem é reduzido e pou-
co satisfatório: “A solidão é uma experiência desagradável que 
ocorre quando a rede de relações sociais de uma pessoa não é 
satisfatória” (PERLMAN & PEPLAU, 1982, in MONTEIRO & 
NETO, 2008, p.85).

Estudiosos demonstram que no envelhecimento ocorre 
um processo de redução da autoestima, o que pode aumentar a 
solidão os problemas de saúde e o isolamento social, e as rela-
ções sociais são fundamentais para que a pessoa idosa possa se 
sentir parte da sociedade em que vive.

Participante 7, Sexo: Feminino, Idade: 62 anos - 
Frequenta a instituição há dois anos.
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Tomei conhecimento através de jornal.
Resolvi frequentar o pro hiper para ter com quem 
conversar me distrair, trocar experiências com ou-
tras pessoas.
Na aula de crochê, troco conhecimentos com outras 
colegas, quem sabe um pouco mais ensina......
Faço hidroginástica

Participante 25, Sexo: Feminino, Idade: 69 anos – 
Frequenta a Instituição há 3 anos

Cheguei no Pró-Hiper em virtude de um problema na colu-
na.
Com esse problema de coluna eu vivia na Santa 
Casa fazendo tratamento, e não sabia do pro-hiper.
Através do meu médico, Dr. Francisco, ele me acon-
selhou a praticar esportes para ajudar no seu proble-
ma de coluna, aí ele indicou a instituição e eu vim 
conhecer.
Eu quando cheguei aqui estava com problemas na 
coluna, depressão, diabetes.
Aqui no Pró-Hiper fui acolhida, com muito carinho, 
os profissionais tratam dos nossos problemas com 
tanta dedicação que hoje, eu estou muito melhor, to-
mando quase nada de remédios.
Após a frequência de exercícios, não tenho mais dor na colu-
na, os remédios diminuíram. O bate papo com os novos ami-
gos, amigos de sempre, amigos da mesma idade, a mesma 
conversa, troca de experiência, muita distração, tudo isso 
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é muito melhor do que muitos remédios, é um remédio sau-
dável, que não custa nada, ou melhor, como diz o comercial, 
não tem dinheiro que pague.

Participante 10, Sexo: Feminino, Idade: 73 anos de 
idade - Frequenta a instituição há 6 anos

Eu tomei conhecimento através da rádio Metropo-
litana, no programa da Marilei Schiavi de quem sou 
muito fã.
Frequento o pro hiper:
Segunda feira; hidroginástica e dança de salão. 
Quarta feira: vôlei e academia
Eu fazendo os exercícios não tenho tempo para pen-
sar em mais nada, depressão não existe, pressão 
alta, nada....
Os exercícios só trazem melhora para o corpo e 
mente.
Eu acho que as aulas de vôlei está inclusive me faci-
litando a dirigir no que
diz respeito a reflexo.
Quando estou jogando e pego a bola, sinto que tenho 
uma reflexão melhor para jogar a bola para o colega.
Não me vejo sem frequentar o pro-hiper pelas ami-
zades, convívio, diversão...
tudo mudou em minha vida desde que comecei a 
frequentar aqui , e após o convívio com novos ami-
gos, a saúde, o relacionamento, a amizade, a alegria, 
nossa tudo melhorou, não tenho nem o que falar.
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Participante 11, Sexo: Feminino, Idade: 63 anos - 
Frequenta o Pro-Hiper há três anos

Cheguei aqui através de reportagem na televisão 
Faço exercícios a semana inteira:
É muito bom vim aqui todos os dias.
Venho porque gosto de fazer exercícios e estar junto 
com as pessoas, mas não tenho nada, graças a deus, 
venho para me divertir mesmo e conviver com as 
pessoas.
O convívio com os colegas, não dá tempo para sentir 
nada, a saúde, está cada vez melhor. Não sinto ne-
nhum sintoma, só felicidade.

Os resultados obtidos aqui vão ao encontro do que a litera-
tura aponta sobre a relação entre autoestima e motivação para a 
prática de exercícios físicos (HEIN et al. 2011, apud MEURER et 
al. 2011), pois os idosos, participantes dos programas de ativida-
des físicas, estão tendo benefícios que interferem positivamente 
até sobre as suas necessidades psicológicas básicas. Consequên-
cias da prática de tais atividades é o despertar de um sentimento 
de que conseguem realizar atividades propostas o que reflete em 
outros aspectos da vida deles.

Carneiro et al (2007) afirmam que as deficiências nas ha-
bilidades da vida em sociedade constituem um fator de vulnera-
bilidade, o que influencia na baixa qualidade de vida dos sujeitos 
da terceira idade. Assim, pode-se deduzir que o fortalecimento 
das relações sociais em programas específicos para idosos traz 
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motivação para a vida entre os iguais, fortalecendo os vínculos 
sociais.

A convivência com os idosos em lugar apropriado para 
eles, favorece o contato interpessoal e desenvolve a sociabilida-
de dos mesmos.

A seguir, verifica-se como o Centro aqui enfocado vem tra-
balhando no sentido de evidenciar as potencialidades dos ido-
sos, antes alijados do processo social, que ressurgem com um 
sentimento de pertencimento, de integração.

Participante 14, Sexo: Feminino, Idade: 65 anos - 
Frequenta a Instituição há 2,1 anos
Eu comecei   a frequentar através de amigas, assim que abriu 
a instituição, não tinha 60 anos,
Demorei um pouco para frequentar em virtude da 
dificuldade de espera para passar no médico. Acho 
que o médico que faz a triagem, que verifica os exa-
mes, demora muito, poderia ter como fazer os exa-
mes no próprio Pró-Hiper, o teste ergométrico, o do 
coração, seria muito melhor e mais rápido.
Ou então dar a preferência no atendimento por ser 
frequentador do Pró-Hiper e até mesmo pela idade.
Quando eu cheguei aqui tinha depressão, mas com 
o convívio com os demais, as amizades, tudo me-
lhorou.
Hoje não sou mais depressiva, melhorou a minha 
autoestima, o tratamento de todos é maravilhoso.
Tudo mudou em minha vida após o convívio com 
novos amigos, a saúde, o relacionamento, a amiza-
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de, a alegria;
Agora é uma nova vida; ...
Participante 16, Sexo: Masculino, Idade:72 anos - 
Frequenta a Instituição há seis anos

Estou no Pró-Hiper desde a inauguração.
Estive muito doente, tive infarto, problema de pres-
são, era hipertenso. Após ter alta do infarto, come-
cei a controlar a pressão e hipertensão.
Hoje sou uma pessoa muito ativa. Com os exercí-
cios e o controle com os
remédios melhorou muito. Os remédios eu não dei-
xo de tomar, as doses diminuíram, mas ainda tenho 
que tomar.
Eu continuo com a medicação, mas tomo a metade 
do que tomava antes. Procuro participar de todos os 
eventos.
Participei no evento para escolha de mister idoso e 
ganhei como o idoso Elegante...
No carnaval, no concurso de imperador e impera-
triz, ganhei como O Imperador do Carnaval....
Onde tem agitação eu estou envolvido........
Pratico academia de terça e quinta-feira
Faço dança. e me envolve muito com todas as atividades que 
eles oferecem, eu
gosto muito.
Tudo mudou em minha vida após o convívio com 
novos amigos, a saúde, o relacionamento, a amiza-
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de, a alegria;

Participante 21, Sexo: Feminino, Idade: 79 anos - 
Frequenta a Instituição há seis anos

Eu sempre pratiquei esporte, porque através do es-
porte a minha vida melhorou e muito.
Soube do Pró-Hiper através de umas amigas e assim 
que inaugurou comecei a frequentar.
Quando cheguei aqui no Pró-Hiper tinha muitos 
problemas de coluna. Com a frequência de ativida-
des físicas o problema na coluna foi diminuindo e 
hoje não sinto quase nada, às vezes até esqueço que 
um dia teve problema de coluna.
O convívio que tenho aqui com pessoas da mesma 
idade, compartilhando as mesmas ideias, faz com 
que tudo melhore em nossas vidas.
Todos aqui  têm  muito  carinho pelos idosos  e  nos 
dá muito carinho e atenção.
Um ponto importante em tudo isso é a saúde que fica 
cada vez melhor.

Participante 26, Sexo: Feminino, Idade: 84 anos – 
Frequenta a instituição há quatro anos.

Eu fiquei viúva há quatorze anos, meu filho sempre 
insistiu que eu frequentasse aqui para praticar exer-
cícios, fazer novas amizades, conversar com pessoas 
da mesma idade, que tivesse os mesmos argumentos.
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O meu filho insistiu muito e eu resolveu vir, meio contra 
vontade. Mal sabia, que depois de algum tempo, o meu filho 
ficaria doente, com câncer. Ele infelizmente logo veio a fale-
cer, eu fiquei afastada por alguns dias, não muito.
Minha nora, que sabia da vontade do meu filho para 
que eu fizesse exercícios, insistiu para que eu vol-
tasse, que eu precisava dos exercícios e do convívio 
com as pessoas para o meu bem. Voltei para cá ao 
novamente e falei para ao Marcelo, que é a pessoa 
que nos recebe no Pró-Hiper: - Sabe Marcelo, eu não 
ia voltar, mas pensei no que o meu filho me falou, 
no que ele tanto me pediu para eu vir para cá e eu 
resolvi voltar.
Voltei e não saio mais, porque gosto muito e porque 
vou fazer a vontade do meu filho.
O contato com as pessoas, a amizade que se faz 
aqui, esse convívio, como somos tratados, tudo isso 
ajuda a sempre querer estar aqui.
Faço aula de violão aos sábados, fora daqui, mas 
logo vou fazer no Pró-Hiper, já que descobri que 
aqui também tem.

Participante 33, Sexo: Masculino, Idade: 78 anos – 
Frequenta a instituição há seis anos.

Fiquei sabendo do Pró-Hiper através do jornal.
Sempre fiz exercícios, adoro ginástica e danço no renascer. 
Venho ao Pró-Hiper com minha namorida, que a co-
nheceu em um hospital quando estava em tratamento 
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médico. Faz 15 anos que estamos juntos, mas não so-
mos casados. Juntos fazemos muito bem um ao outro 
e adoramos frequentar a academia, fazer hidroginás-
tica e dançar, um complementa o outro nas atividades 
e isso melhora inclusive a nossa vida pessoal.
Somos muito animados e costumamos animar a 
nossa turma. Gostamos de frequentar o Pró-Hiper 
porque ajuda a sua autoestima, fazer novas amiza-
des a cada dia, e ter muita disposição.
Faço atividades:
Segunda e quinta-feira – academia
Quarta e sexta – hidroginástica

Participante 24, Sexo: feminino, Idade: 74 anos – 
Frequenta a instituição há seis anos
Eu estive aqui na inauguração com o então prefeito 
Junji Abe, eu era do conselho da Secretaria de Saú-
de.
Comecei a frequentar porque sempre gostei de esportes e 
sempre pratiquei.
Eu comecei a viver novamente vindo pra cá ...
Eu vindo para o Pró-Hiper, recomecei as minhas ati-
vidades físicas que tinha deixado de lado e ganhei 
um novo ânimo de vida, com muitas atividades para 
fazer, novos amigos.
Hoje tenho outra visão da vida, porque para as ge-
rações antigas, o idoso se sente isolado, precisa ter 
um lugar onde pessoas lhes de atenção necessária, 



299

conversando, ouvindo-os, o que é isso que nós pre-
cisamos.
Aqui no Pró-Hiper, o idoso se acha, faz daqui a casa dele. 
Temos colegas aqui que vem pela manhã e até trazem 
almoço ... almoçam, fazem a sua cesta e depois vão 
para a aula na parte da tarde e só vão embora lá pelas 
cinco horas ...
Fiz 10 anos de Unai, parei por ser repetitivo e can-
sativo.
Sou voluntária na Santa casa de Mogi há 18 anos e 
pretendo continuar por muitos anos.

Participante 35, Sexo: Masculino, Idade: 67 anos- 
Frequenta a Instituição há cinco anos

Eu sou Mister Idoso do pro-hiper, através de um 
concurso que fizeram e eu ganhei esse título.
Fiquei sabendo daqui através de rádio e televisão.
Sempre gostei de praticar esporte. Quando vim aqui 
ao Pró-Hiper estava com pressão muito alta. Após 
muitas idas ao médico e comentando sobre ativi-
dades físicas com o médico, o mesmo recomendou 
exercícios continuo.
Cheguei aqui ao Pró hiper não só por incentivo da 
mídia, mas também por recomendação médica.
Faço questão de participar de todas as atividades 
nos exercícios e festividades. Só acho uma pena que 
têm poucos homens praticando esportes e todas as 
atividades que temos aqui porque ainda existe um 
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preconceito com relação a isso e principalmente, eu 
acho preconceito com as próprias pessoas idosas, 
que acham que só porque estão  idosos não podem 
praticar esportes, dançar, fazer o que eles oferecem 
aqui.
Participei e participo de vários concursos e atualmen-
te sou o Mister Idoso escolhido dentre muitos candi-
datos. Adoro as festividades e estou dentro de tudo o 
que acontece na instituição.
Faço exercícios e venho pra cá juntamente com minha es-
posa. Eu comecei a frequentar aqui antes dela por ser mais 
velho. Eu estou sempre sorridente e muito alegre, e 
procuro fazer a alegria de todos em minha volta.
Faço atividades no Pró-Hiper quatro vezes na sema-
na e também frequento o renascer.
Hoje em dia, a minha pressão está controlada. Eu gosto 
muito de frequentar aqui, pelas amizades que faço, o 
lazer, colegas, entretenimento, vivemos o nosso mo-
mento aqui.

Participante 36, Sexo: Feminino, Idade: 63 anos – 
Frequenta a instituição há 3 anos

Fiquei sabendo daqui através de rádio e televisão. 
Quando cheguei ao Pró-Hiper estava com tendi-
nite, não dormia de tanta dor. Após várias idas e 
vindas ao médico, resolvi através do meu marido e 
da propaganda de rádio e televisão a frequentar a 
instituição. O médico recomendou exercícios conti-
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nuo. Faço questão de participar de todas as ativida-
des nos exercícios e festividade com muita vontade 
juntamente com o meu marido que é muito meu 
parceiro.
Fazemos exercícios juntos. O meu marido veio an-
tes de mim para saber como eram os exercícios e o 
próprio convívio e também por ser mais velho.
Estou sempre sorridente e muito alegre, procuro com 
a minha alegria deixar a que estão a minha volta feliz 
e contente.
Faço atividades no Pró-Hiper quatro vezes na semana e 
também frequento o renascer, onde também faço atividades 
e dança.
Hoje em dia, estou bem de saúde, graças a Deus e ao 
pro hiper. Eu gosto muito de frequentar aqui porque 
fiz muitas amizades, tem lazer, colegas, entreteni-
mento, aqui eu vivo o momento. Amo todos profes-
sores e colegas.

Para Barroso e Tapadinhas (2006, p 5): “Os idosos pare-
cem ‘suportar’ melhor as condições de vida próprias do envelhe-
cimento quando têm junto de si pessoas afetivamente significa-
tivas”

É na fase final da vida que os idosos se confrontam com 
muitos confrontos emocionais: perda de irmãos, de amigos e do 
cônjuge, este enfrentamento dessas emoções precisa estar am-
parado pelos mais próximos. (PAÇO, 2016). Muitas queixas da 
solidão advêm dos filhos que se encaminham naturalmente no 
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curso da existência e os idosos vão ficando sozinhos, como se vê 
nos depoimentos, assim se manifesta Oliveira (2007):

As demandas da vida moderna exigem dos demais mem-
bros da família investimento maior do número de tra-
balho e nas condições de vida, cada vez mais distantes 
da vida familiar. Por essa constatação é possível interferir 
que também os fatores relacionados ao cotidiano da vida 
moderna estejam colaborando para o isolamento e a soli-
dão desses idosos. (OLIVEIRA, 2007, p. 113)

Paço (2016) afirma que é necessária a criação de progra-
mas cujos objetivos sejam de desenvolver propaganda acerca da 
saúde do idoso em termos de alimentação, atividades físicas e 
culturais, lazer a fim de que esses idosos possam usufruir deste 
período da vida, principalmente junto com seus pares. 

Assim percebeu-se que os idosos que participaram da pes-
quisa têm poucos problemas com as doenças crônico-degenera-
tivas, que estão motivados a participar de grupos de atividades 
físicas e culturais e que demonstraram saber cultivar as amiza-
des, manter laços com seus iguais.

Considerações Finais

A pesquisa demonstrou que as atividades físicas são im-
portantes para a pessoa idosa, principalmente porque eles en-
contram seus pares, trocam suas experiências criam laços afeti-
vos. Com o desenvolvimento desse trabalho, muitas perguntas 
surgiram e vão aguardar novos estudos para que sejam respon-
didas. O estudo buscou fundamentalmente analisar as ações do 
programa municipal Pro-Hiper, Centro Integrado de Qualidade 
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de Vida do Idoso para que, desta forma, fosse possível compre-
ender a sua efetividade na melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos de mais de 60 anos no município de Mogi das Cruzes, 
e por este motivo, foi preciso retomar aspectos relevantes da 
política nacional do idoso, verificando como esta política se des-
dobrou no município em questão e, finalmente, o nascimento de 
um programa dia, que tem como objetivo melhorar a qualidade 
de vida do idoso, seu bem estar e sua interação social.

Quando em 1999, alvorecia no país uma política pública 
voltada para o idoso, o município lançava uma lei com a mesma 
finalidade. Pode-se dizer então, que Mogi das Cruzes, acertava 
seus passos com o governo federal, na mesma frequência e vi-
bração, pensando nos seus idosos. No alvorecer dos primeiros 
passos dados pelo Ministério da Saúde (MS), nas ações que pro-
moviam ou readequavam seus planos, programas, projetos e ati-
vidades em conformidade com as diretrizes e responsabilidades 
que tenham como o foco o idoso, surgia no município a mesma 
preocupação. Assumia-se que um problema que podia afetar o 
idoso, como consequência da evolução de suas enfermidades e 
de seu estilo de vida, era a perda de sua capacidade funcional, 
isto é, a perda das habilidades físicas necessárias para a reali-
zação de suas atividades básicas e instrumentais da vida diária.

Desta forma, e com este entendimento, Mogi das Cruzes 
se estruturou para oferecer ações que pudessem vir ao encontro 
desta tendência, ainda nos primórdios desta discussão. A ideia 
de longevidade, grande fator do crescimento demográfico nos 
dias atuais, precisa pressionar a gestão pública em geral, as fa-
mílias e a sociedade a fazer com que o idoso possa conduzir sua 
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própria vida de forma autônoma e decidir sobre seus interesses, 
desenvolvendo atividades que lhe proporcionem autonomia, in-
tegração, saúde mental, pois desta forma ele poderá manter sua 
independência e autodeterminação. Hoje está bem claro que a 
participação social está fortemente associada à saúde e ao bem-
-estar ao longo da vida. Participando de lazer, de atividades so-
ciais, culturais e espirituais da sua comunidade, bem como da 
sua família, os idosos continuam a desfrutar de respeito e esti-
ma, mantendo e estabelecendo relações de apoio e carinho. O 
exercício físico, como se viu, é muito importante para manter 
a saúde e o funcionamento corporal; ele aumenta a força e, o 
mais importante, é um forte indicador de um envelhecimento 
saudável. Viu-se, pelo depoimento de alguns sujeitos que par-
ticiparam da pesquisa que o exercício também pode reduzir o 
risco de depressão.

Os dados colhidos junto aos idosos, evidenciaram que o 
passar tempo para muitos é desgastante e eles precisam ocupar 
esse tempo com atividades sociais entre elas a atividade física, 
sendo que eles não praticavam nenhuma atividade antes de in-
gressa no Pro-Hiper.

Este estudo tem limitações, uma vez que são poucas, no 
Brasil, as reflexões suficientes sobre a relação entre envelheci-
mento e atividade física, é preciso mais resultados de pesquisas 
para que os gestores públicos possam intervir na realidade dos 
municípios brasileiros.
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Aspectos Motivacionais em 
Praticantes de Bocha adaptada

Johnny Fernandes da Silveira
Ana Paula Paiva de Abreu

INTRODUÇÃO

Este estudo tem como objetivos verificar os aspectos mo-
tivacionais em praticantes de bocha adaptada; identificar os 
aspectos que levam a pessoa com deficiência a praticar bocha 
adaptada; analisar os aspectos motivacionais que conduzem a 
pessoa com deficiência a praticar bocha adaptada. traçar um per-
fil motivacional pelo qual a pessoa com deficiência busca a bocha 
adaptada.

Motivação do latim “movere” significa mover. Na literatura 
existente há vários conceitos sobre motivação, mas segundo o 
autor Thomas (1983) apud Buriti (2001) “motivos não condu-
zem à ação, são situações em um determinado momento que 
despertam e estimulam motivos de modo a conduzi-los efetiva-
mente a ação”.

Para Reeve (2017) a motivação muda de acordo com o mo-
mento ou tempo, por exemplo, em um dia um estudante pode 
estar muito motivado a ter notas boas, mas no dia seguinte, não 
estar tão motivado e fazer o mínimo exigido, pouco se importan-
do com notas altas; no quadro a seguir, o autor destaca a hierar-
quia da motivação.
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Quadro 1. Hierarquia da motivação

Motivos Internos Motivos Externos

Necessidades: relacionado a sobrevivên-
cia tais como fome e sede.

Incentivos ambientais que 
conduzem a um determinado 
comportamento

Cognições: Fenômenos mentais, crenças 
e formas de pensar.

Emoções: São fenômenos de vida curto 
que determinam tal comportamento.

Segundo Barbanti (1990) devemos sempre levar em con-
sideração os fatores motivacionais dos atletas para que alcan-
cemos uma boa performance tanto no treinamento quanto em 
competições, mesmo que as capacidades físicas, fisiológicas e 
técnicas estejam bem desempenhadas.

 Cratty (1984) cita que a motivação pela procura do es-
porte reflete a necessidade que o humano tem de ser aceito, e o 
esporte pode preencher isto, o indivíduo procura no esporte um 
grupo pelo qual possa fazer parte.

 Já para Samulski (2002) a motivação pela busca do es-
porte, depende de dois aspectos, o primeiro sendo a personali-
dade e o segundo sendo o ambiente. No aspecto personalidade, 
compreende- se pelos interesses e motivos; no aspecto ambiente 
podemos destacar os desafios e as influências sociais.

- Bocha adaptada

De acordo com Campeão (2002) não se sabe ao certo onde 
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originou-se a Bocha, visto que há várias versões, mas a mais con-
creta, seria que a Bocha é originaria de um jogo italiano de boli-
che na grama, sendo adaptada para quadra fechada; esse jogo era 
apenas para diversão, contudo, por volta do século XVI foi intro-
duzido na Corte de Florentino pelos aristocratas na Itália. Porém, 
a Associação Nacional de Desporto para Deficiente (ANDE) cita 
que a Bocha tem origem grega, quando se praticavam um jogo 
com o objetivo de acertar pedras em uma pedra alvo.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) cita que a Bocha 
chegou ao Brasil por volta de 1970 e que teve uma antecessora 
nos Jogos Paralímpicos, da Alemanha em 1972, o LawnBowls, 
muito parecido com a Bocha que conhecemos hoje, mas era jo-
gado na grama, e que foi nesse mesmo jogo que o Brasil conquis-
tou sua primeira medalha paralímpica.

Regras

A Bocha é dividida de acordo com o grau de deficiência 
motora, sendo 4 classes:

Classe Características

BC1

Nesta classe, o praticante deve possuir PC, e pode ter auxílio de 
outra pessoa para lhe entregar a bola, podendo ser jogada com os 
pés ou mãos.

BC2

São praticantes que possuem PC, mas não recebem auxílio de 
terceiros, geralmente nessa classe e na BC4, os praticantes usam 
um cesto preso ou não a cadeira de rodas para facilitar no mane-
jo da mesma.
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BC3

É a classe em que o praticante possui maior grau de deficiência 
motora, podendo ser de origem cerebral (PC) ou não, o jogador 
possui um assistente que direciona o instrumento auxiliar 
(calhas ou rampas) na direção em que o atleta deseja lançar a 
bola. 

BC4 Possuem deficiência de não origem cerebral e não recebem auxí-
lio de terceiros.

(CAMPEÃO, 2002; ANDE, 2012; CPB, 2017)

O jogo pode ser individual, em dupla ou em equipes, 
podendo ser mistas; é composto por 13 bolas, sendo 1 branca 
(alvo), 6 bolas azuis e 6 bolas vermelhas. O objetivo é lançar o 
maior número de bolas para encostar na bola alvo. As bolas são 
feitas de fibra sintética expandida e superfície de couro, pesando 
280 gramas (ANDE, 2012).

A quadra deve ter as seguintes medidas: 12,5 metros por 
6 metros, sendo a zona de lançamento dividida em 6 partes de 
2,5 metros por 1 metro, numeradas de 1 a 6. Há uma marcação 
em “V”, onde a bola branca ao ser lançada deve ultrapassar essa 
marca, e também há uma marcação em “X”, onde a bola branca 
é colocada para tempos extras ou quando sair da quadra (CAM-
PEÃO, 2002).

- Medalhas

O quadro mostra as medalhas que os atletas paralímpicos 
brasileiros conquistaram nas três últimas edições das Paralím-
piadas na modalidade bocha.

Quadro 2. Medalhas de atletas paraolímpicos brasileiros
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Rio 2016 Londres 2012 Pequim 2008

Ouro - Duplas Mistas BC3 
Antonio Leme, Evelyn 
Oliveira e Evani Soares
Prata – Duplas Mistas 
BC4 Dirceu Pinto, Eliseu 
dos Santos e Marcelo 
Santos

Ouro – Individual 
BC4 Dirceu Pinto
Ouro- Duplas BC4 
Dirceu Pinto e Eliseu 
dos Santos
Ouro – Individual 
BC2 Maciel Santos 
Bronze – Individual 
BC4 Eliseu dos Santos

Ouro – Individual 
BC4 Dirceu Pinto
Ouro – Duplas BC4 
Dirceu Pinto e Eliseu 
dos Santos
Bronze – Individu-
al BC4 Eliseu dos 
Santos

(MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2017)

- Deficiências

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2004) 
o termo genérico deficiência significa problemas funcionais ou 
estruturais de um corpo/ organismos, tendo perda ou desvio im-
portante, sendo que problemas funcionais se referem as funções 
fisiológicas do organismo, incluindo as funções psicológicas; 
já problemas estruturais se referem a anatomia corporal como 
membros e órgãos, a deficiência ainda é classificado também 
como temporária ou permanente, progressiva, regressiva ou es-
tável, intermitente ou contínua.

Segundo Campeão (2002) as deficiências mais comuns 
que são aceitas na classificação da bocha adaptada além da para-
lisia cerebral são: Ataxia de Friedrich, distrofia muscular, escle-
rose múltipla, acidente vascular cerebral (AVC), lesão medular 
de C5 ou acima e outras condições que resultam em deficiência 
motora grave.

 Gorgatti; Costa (2008) descrevem que a PC ou encefalo-
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patia crônica da infância é uma deficiência que afeta a capacidade 
motora sendo não progressiva, é causada por uma lesão cerebral 
no decorrer do desenvolvimento do cérebro, até os 3 anos de 
idade; Diehl (2006) cita as causas mais comuns da PC de acordo 
com o momento em que ocorre a lesão, são: Pré natais (infecções 
adquiridas pela mãe durante a gestação, tais como rubéola e ta-
xoplasmose; uso de medicamentos inadequados e doenças fun-
cionais como hipertensão e diabetes); peri natais (anóxia que é a 
falta de oxigênio no cérebro do bebe e fratura em consequência 
do uso do forceps); e causas pós natais (traumatismos, desnutri-
ção aguda e desidratação severa).

Gorgatti; Costa (2008) citam que 86% dos casos de PC são 
de causas pré e peri natais e apenas 14% de causas pós-natais. 

A lesão tem origem no cérebro e consequentemente não 
há capacidade de controlar os movimentos do corpo, a PC nunca 
é igual para todos, pois dependendo do local da lesão e de sua 
gravidade, ela pode se mostrar em diferentes graus, então, a PC 
é classificada de acordo com a fisiologia, topografia, grau de aco-
metimento e neuroanatômica (GORGATTI & COSTA, 2008).

A seguir, será descrito, segundo os autores Gorgatti e Cos-
ta (2008) a classificação da PC conforme o local onde ocorre, 
onde acomete os movimentos e o aspecto muscular. Segundo 
Diehl (2006) conhecer as classificações da deficiência cerebral 
(segmento corporal afetado, local da lesão, grau de acometimen-
to) é muito importante, pois com essas informações, os profis-
sionais saberão o que a pessoa com deficiência pode fazer em 
relação à atividade física e além do mais, essas classificações são 
utilizadas no esporte adaptado.
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• Fisiológica:

a) Rigidez: Os músculos são contraídos fortemente ao ten-
tar movê-los, é mais comum em uma quadriplegia;

b) Espasticidade: Aumento do tônus muscular por conta 
da lesão no córtex ou de suas vias, ocorre esse tipo em cerca de 
50 a 75% dos casos de PC, resultando em um quadro de hemi-
plegia, tetraplegia ou diplegia, causando deformidade e contra-
turas ao longo do crescimento da criança;

c) Atetose: Ocorre movimentos involuntários e tônus 
muscular variados, afetando movimentos voluntários, 25% dos 
casos de PC são desse tipo;

d) Ataxia: Diminuição do tônus muscular, movimentos 
sem coordenação e equilíbrio afetado;

e) Tremor: Aparece somente em movimentos involuntá-
rios;

f) Hipotonia: Tônus muscular baixo, é comum evoluir para 
atetose;

g) Mista: É comum ver a mistura de espática e atetóide, 
acomete cerca de 25% das pessoas com PC.

• Topográfica:

a) Monoplegia: Atinge somente um membro;
b) Hemiplegia: Atinge somente um lado do corpo, por 

exemplo, o membro inferior esquerdo, logo o superior esquerdo 
também;

c) Diplegia: Atinge os 4 membros do corpo, mas os mem-
bros inferiores são mais afetados que os superiores;

d) Quadriplegia: Acomete os 4 membros do corpo, além de 
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afetar também o tronco e movimentos do rosto causando dificul-
dade para comer e falar;

e) Dupla hemiplegia: 4 membros atingidos sendo que um 
lado é mais grave que o outro.

• Grau de acometimento:

a) Leve;
b) Moderado;
c) Severo.

• Neuroanatômica:

a) Piramidal: Lesão nas vias eferentes que se inicia no cór-
tex e vai para os membros, tem consequência a paralisia espás-
tica;

b) Extrapiramidal: Lesão nos gânglios da base, resultando 
em tipo atetose;

c) Cerebelar: Lesão no cerebelo, onde uma das suas fun-
ções é controlar o equilíbrio, causando o tipo de PC ataxia.

O AVC é uma lesão no cérebro e sua causa ocorre devido 
a falta de sangue, que pode ser por conta de um trombo que 
se forma na parede do vaso sanguíneo ou pelo rompimento do 
mesmo causando uma hemorragia; diante disto, o AVC é cha-
mado isquêmico (quando um vaso é entupido) ou hemorrágico 
(quando um vaso se rompe), atinge a capacidade de fala, de mo-
vimentos, sendo mais comum hemiplegia, e até mesmo a visão 
do lado afetado, geralmente ocorre em pessoas com mais de 60 
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anos, e um dos fatores de risco é a hipertensão (GORGATTI & 
COSTA, 2008).

Ataxia de Friedrich é uma deficiência de origem medular 
degenerativa e costuma manifesta-se nos indivíduos por volta de 
2 aos 20 anos de idade, é hereditária e sua evolução degenerativa 
é variável de pessoa para pessoa; essa deficiência afeta o equilí-
brio ao andar, movimentos óculo-manuais, sendo também mui-
to comum as pessoas com essa deficiência adquirirem escoliose 
e cifose (DIEHL, 2006).

Distrofia Muscular de Duchenne é uma deficiência de ori-
gem muscular, que causa degeneração progressiva, se manifesta 
por volta dos 4 anos de idade e possui dois estágios que são 
evidentes, o primeiro se inicia ao afetar o equilíbrio ao caminhar 
e com o tempo evolui para um problema postural no qual leva 
o indivíduo a usar cadeira de rodas, por volta dos 10 anos de 
idade, a doença chega ao segundo estágio e o indivíduo perde a 
maioria de suas funcionalidades e precisa ser auxiliado em todas 
atividades do dia a dia (DIEHL, 2006).

Esclerose Múltipla é uma doença neurológica progressiva, 
geralmente ocorre entre os 20 aos 40 de idade, sendo as mu-
lheres mais atingidas; a doença destrói a bainha de mielina dos 
neurônios do cérebro e medula óssea, a causa ainda é desconhe-
cida, mas seu início se dá por conta de uma inflamação que pode 
ser por um vírus ou reação autoimune; os sintomas são fraqueza 
nos membros, visão dupla, fala dificultada, desequilíbrio e para-
lisia (GORGATTI; COSTA, 2008).

MÉTODO
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Participaram da pesquisa uma amostra de 30 praticantes 
de Bocha Adaptada em todas as suas classes (BC1, BC2, BC3 e 
BC4), com variados tipos de deficiência, com idade acima de 18 
anos e de ambos os sexos. O critério de inclusão para os partici-
pantes foram: praticar Bocha Adaptada atualmente, ter mais de 
18 anos e ambos os sexos. 

Para coleta dos dados foi utilizado o questionário de moti-
vação para a prática desportiva que é a versão traduzida e adap-
tada do PMQ (Participation Motivation Questionnaire) para 
(QMDP) proposto por Gill et al. (apud FONSECA, 1995), este 
questionário é composto por 23 perguntas que estão separadas 
em 11 perguntas de perfil motivacional para realização, 7 per-
guntas de perfil motivacional para socialização e 5 de perfil moti-
vacional para saúde e ainda foi incluído no questionário para que 
o participante assinalasse sua classe funcional da bocha, idade e 
há quanto tempo pratica o esporte. Cada pergunta solicitava que 
o participante a classificasse em uma escala de 1 a 3, sendo 1 
pouco importante, 2 mais ou menos importante e 3 como muito 
importante.

Foi realizado o contato com o coordenador do Centro de 
Paradesporto Professor Cid Torquato onde os praticantes reali-
zam tal prática e treino; foi entregue a autorização para termos o 
aval da realização da pesquisa.

Após isto, conversamos com os praticantes para explicar 
todo o procedimento da pesquisa, tais como o questionário e a 
importância da participação dos praticantes para os resultados, 
também explicamos que a pesquisa não lhe traria qualquer be-
nefício financeiro, mas que seria de grande importância para o 
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meio acadêmico, foi lhes apresentado o termo de consentimento 
livre e esclarecido para que os participantes pudessem assinar, 
após isto, o questionário foi aplicado por meio de entrevista, 
onde o pesquisador leu a pergunta e o participante a classificou 
como achava melhor, a coleta de dados foi realizada entre os dias 
14 e 21 de setembro de 2017.

Após a coleta de dados, as respostas dos questionários fo-
ram separadas de acordo com a escala de 1 a 3, e foi verificado o 
percentual de respostas de cada uma das 23 perguntas de acordo 
com a escala de pouco importante, mais ou menos importante 
e muito importante, as perguntas foram separadas em gráficos 
de porcentagem onde gerou-se três gráficos, Motivação para Re-
alização, Motivação para Socialização e Motivação para a Saúde,  
cada gráfico traz as respectivas perguntas separadas pela a escala 
de pouco importante, mais ou menos importante e muito im-
portante, com esses dados, foi feito um cálculo de média para 
um quarto gráfico no qual mostramos a média de respostas de 
acordo com a escala por perfil motivacional, sendo uma análise 
quantitativa dos dados obtidos pela esta pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Gráfico 1: Média das respostas por perfil motivacional
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No gráfico 1, mostra a média das respostas por perfil mo-
tivacional para realização, socialização e saúde. 

O perfil motivacional para socialização foi o que obteve 
mais respostas muito importante, com 83,8%, esse resultado com-
prova o que vários autores citam como Cratty (1984) e Samulski 
(2002) descrevem que a busca pelo esporte retrata a necessidade 
que o individuo tem para ser aceito e se identificar com algum 
grupo. 

Gonçalves; Cavichiolo; Walter (2016) realizaram um estu-
do com pais de alunos que possuíam paralisia cerebral e prati-
cavam bocha na escola através de um projeto, a maioria dos pais 
responderam que após a prática de bocha, seus filhos tiveram 
melhora nos relacionamentos sociais, socialização e melhora na 
comunicação, o que corrobora com os resultados desta pesquisa 
ao indicar que a busca pela prática da Bocha Adaptada se dá pela 
necessidade de socialização dos participantes. 

Em seguida vem perfil motivacional para realização onde 
77,2% classificaram como muito importante e por último, 66% 
classificaram o perfil motivacional para saúde como muito im-
portante.

Gráfico 2: Motivação para a Realização
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No gráfico 2, mostra percentual das respostas nas três va-
riáveis pouco importante, mais ou menos importante e muito importante 
de cada pergunta de perfil motivacional para a realização.

As questões que mais se destacaram como muito impor-
tante foram Gosto da recompensa que o esporte me dá (93,3%) este 
resultado é semelhante ao resultado do estudo de Samulski; 
Noce (2002) onde o fator financeiro mostrou-se influente para a 
prática de esporte adaptado para deficientes visuais, porém este 
mesmo fator quando comparado a outras deficiências físicas não 
se mostrou tão relevante; e Eu quero melhorar minhas habilidades 
(93,3%) também é similar ao resultado do estudo de Andrade; 
Salgueiro; Márquez (2006) onde o objetivo da prática do esporte 
foi a melhora motora. Em seguida vem Gosto de competir (86,6%) 
corrobora com os resultados do estudo de Samulski; Noce (2002) 
onde ser campeão é um fator motivante para manter a prática 
esportiva. A pergunta que foi classificada como menos relevante 
para a prática de bocha foi Para aprender novos esportes (43,3 %), 
talvez esse resultado seja o reflexo de que esses praticantes se 
encontram satisfeitos com a prática de Bocha.

Gráfico 3: Motivação para Socialização
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No gráfico 3, mostra o percentual das respostas nas três 
variáveis pouco importante, mais ou menos importante e muito impor-
tante dentro do perfil motivacional para socialização. 

As perguntas que se sobressaíram foram Gosto do espírito 
de equipe e Gosto de fazer parte de uma equipe (93,3%), em seguida 
aparece as perguntas Gosto de fazer novos amigos e Gosto do trabalho 
de equipe (86,6 %) as classificaram como muito importante para 
a prática da bocha, esse resultado é muito semelhante a diversos 
estudos como mostra Samulski; Noce (2002) o fator fazer amiza-
des foi relevante para manter a prática esportiva em atletas para-
límpicos de diversas modalidades; a pesquisa de Oliveira et. Al. 
(2013) mostra que a atividade em grupo é bastante importante 
para a prática de atividade em paratletas de natação e atletismo; 
o estudo de Boas; Bim; Barian (2003) também mostrou que as 
relações sociais são fortemente motivos que levam a prática de 
esporte adaptado no basquetebol sobre rodas; Andrade; Salguei-
ro; Márquez (2006) fizeram um estudo onde a socialização foi 
apontada como fator motivacional importante em praticantes de 
natação que não possuem deficiência.

A pergunta que foi classificada como menos relevante nes-
ta pesquisa foi Encontrar os amigos com 66,6 % responderam mui-
to importante.

Gráfico 4: Motivação para a saúde
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No gráfico 4, mostra a frequência de respostas para as per-
guntas de perfil motivacional para a saúde nas três variáveis pou-
co importante, mais ou menos importante e muito importante. 

A pergunta que foi unânime sendo classificada como mui-
to importante em todas as respostas foi Quero manter minha saúde 
(100%) esse resultado é bastante semelhante ao estudo de Cha-
gas; Samulski (1992) onde pesquisaram os principais motivos 
para a busca de atividade física em pessoas que não possuíam 
deficiências e obtiveram como resposta a busca pela saúde e 
manter a boa forma.

As perguntas Manter o corpo em forma e Para ter bom aspecto 
tiveram 70% das classificações como muito importante.

Mizoguchi; et. Al. (2017) fizeram um estudo onde se pes-
quisou a motivação para a prática de atividade física envolvendo 
diversas modalidades e tipos de deficiências e mostraram que 
entre os principais motivos para a prática de exercício físico por 
deficientes, estão a prevenção de doenças, condição física e di-
versão/bem estar, concordando com o resultado desta pesquisa.

Vale destacar que 53,3 % das respostas classificaram Para 
emagrecer como pouco importante, algo similar também ocorreu 
na pesquisa de Mizoguchi; et. Al. (2017) onde o controle de peso 
corporal obteve resultados relativamente baixo.

CONCLUSÃO E SUGESTÕES

Conclui-se através dos resultados desta pesquisa que, os 
aspectos motivacionais mais relevantes que levam a pessoa com 
deficiência a praticar Bocha Adaptada são a busca pela melhora 
das habilidades motora, a recompensa que o esporte dá, o gosto 
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pela a competição e pela vitória, fazer parte de uma equipe, fazer 
novas amizades e para manutenção da saúde. 

Pensando sobre esses aspectos, vemos que esses resulta-
dos concordam com a literatura existente que discute esse as-
sunto da área motivacional, vários estudam revelam que os prin-
cipais motivos que levam o deficiente a buscar pela a prática de 
um esporte ou atividade física são para melhorar movimentos 
corporais e capacidades físicas, buscar a reintegração social e as 
amizades além de manter a saúde e qualidade de vida. 

Por último, podemos concluir que para praticantes de bo-
cha adaptada, o perfil motivacional que se mostrou mais rele-
vante é a socialização, fatores tais como gostar de fazer parte de 
uma equipe, gostar do espírito de equipe e gostar de fazer novos 
amigos tiveram a maioria das respostas classificadas como mui-
to importante para tal prática, sendo o perfil motivacional com 
maior média de respostas com classificações muito importante. 

Apesar deste resultado devemos levar em consideração 
que não há somente um aspecto motivacional que leva um in-
divíduo a buscar a prática, mas sim um conjunto e combinação 
deles, comprovando que a motivação é influenciada por vários 
fatores sendo eles intrínsecos e extrínsecos.

Como sugestão, seria interessante analisar o perfil motiva-
cional entre classes da Bocha, pois o grau de deficiência é muito 
diferente entre tais classes, talvez o perfil motivacional seja dife-
rente em decorrência das limitações que cada grupo possui, ou 
ainda analisar por tempo de prática ou entre idades.
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Introdução

Desde a Revolução Industrial, quando nasce o operariado 
moderno, os trabalhadores vêm construindo uma memória de 
experiências e formas de união dos quais os sindicatos podem 
ser considerados entre os mais importantes. Ao longo de sua 
história, os sindicatos se desenvolveram de forma muito, seja 
em termos da defesa dos interesses imediatos dos trabalhado-
res, ou a partir da participação em processos políticos e sociais. 
(SANTANA, 2015)

Segundo Direitos Brasil (2018), sindicatos são organiza-
ções formadas por trabalhadores de determinada classe, pode 
ser de apenas uma, ou de diversas instituições empregadoras, 
com o objetivo de unir forças às suas demandas e exigências, e 
proteger os trabalhadores de possíveis abusos de seus emprega-
dores. Essas funções são conseguidas por meio de uma gestão 
eleita de trabalhadores que representam a classe.

De acordo com Santana (2015), o ressurgimento dos sin-
dicatos aparece em processos onde se dá a integração de formas 
e práticas já existentes com novos formatos de organização sin-
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dical, abrangendo também, temas que ante era pouco explorado 
pelos sindicatos. Desta forma, os sindicatos vêm trabalhando 
suas atividades tradicionais, com formas alternativas de orienta-
ção e a participação em outros espaços e instâncias que, em mui-
tos casos, distam daquelas consideradas trincheiras históricas. 

Então os sindicatos, além de uma forma de conhecimento 
e luta por direitos profissionais, atendimentos jurídicos e ho-
mologação de demissões, passaram também a contribuir com a 
cidadania e saúde fornecendo serviços que não são atendidos de 
outra forma de forma eficaz, como tratamentos odontológicos, 
oftalmológicos, óticas, cabelereiros e colônia de férias.

São atividades pouco conhecidas e estudadas, mas com re-
levante função social.

A categoria de vigilantes não tem dados consolidados so-
bre seus números, porém estima-se que existam Em São Pau-
lo cerca de 5% a mais de vigilantes do que policiais militares 
(DOURADOS AGORA, 2018) e quase cinco vezes mais que o 
contingente do exército (GLOBO.COM, 2018); (DEFESA NET, 
2018). 80.000 (DOURADOS AGORA. Em alguns estados, como 
Paraná, o número de vigilantes é o dobro do número de policiais 
militares (POMPEO, 2016).

O objetivo deste trabalho é detectar quais atendimentos 
forem feitos pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Vi-
gilância, Segurança, e Similares de São Paulo – SEEVISSP duran-
te o ano de 2017 e suas contribuições para a cidadania e saúde 
de seus sócios.

Base Teórica
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De acordo com Direitos Brasil (2018), a atuação de um 
sindicato é expressar o desejo de uma classe profissional, nego-
ciando condições de trabalho e remuneração. Os sindicatos pro-
curam melhorias nas condições sociais e profissionais de seus re-
presentados, por meio de diálogo e ações legitimadas por lei. Se 
os sindicatos não conseguem atingir níveis que eles considerem 
válidos em suas negociações com empregadores, eles possuem 
legitimidade para organizar greves e paralisações remuneradas, 
desde que estas greves cumpram os requisitos mínimos legais.

Segundo Antunes e Silva (2015) o sindicalismo brasilei-
ro recente (ou novo sindicalismo, como é chamado na bibliografia 
especializada) vem se transformando de modo acentuado; inau-
gurado pelas greves de 1978, bem como pelas primeiras articu-
lações sindicais que se desenvolviam desde meados daquela dé-
cada, o novo sindicalismo promoveu grandes mudanças na cultura 
sindical e política brasileira ao instituir novas práticas, mecanis-
mos e instituições. Gradativamente, porém, ao longo de mais de 
três décadas, suas práticas cotidianas de confronto foram sendo 
trocadas por uma nova prática sindical predominantemente ne-
gocial, onde o confronto é trocado para as parcerias, negociações 
e incentivo aos pactos sindicais.

De acordo com Antunes e Silva (2015) além dessa im-
portante mudança, os sindicatos assumiram novas funções, tais 
como operar com fundos de pensão, planos de pensão e de saú-
de. Isto alterou o perfil das lideranças e das práticas sindicais uti-
lizadas até então. Tais mudanças também alteraram o discurso 
sindical, que está se transformando de um sindicalismo de classe 
para um sindicalismo para toda a sociedade.
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Contudo, os serviços públicos neste segmento não têm 
atingido esse objetivo (MATOS et al., 2002; PIETROBON et al., 
2008). As opções de apoio são as clínicas particulares, as de uni-
versidades, as de sindicatos, entre outras (PIETROBON et al., 
2008).

Segundo Rosso Cruz e Reses (2011) existe o princípio de 
que o sindicato é uma associação. Lutas individuais ou isoladas 
contra a exploração do trabalho não representam sindicatos. O 
sentimento de exploração, a consciência da exploração é uma 
condição para a existência de sindicato, desde que conduza à 
organização dos assalariados e que, portanto, represente uma 
ação coletiva.

Rodrigues (2009) informa que é necessário destacar o ca-
ráter voluntário da filiação, como forma de reduzir a influência 
do sindicato ao deixar de fora dele uma grande quantidade de 
trabalhadores. Esse objetivo foi reforçado porque os aumentos 
salariais e outros benefícios conseguidas pelos sindicatos são au-
tomaticamente estendidos a todos os trabalhadores da categoria, 
sindicalizados ou não, o que desestimula a adesão ao órgão de 
classe. Para compensar as desvantagens financeiras trazidas pelo 
caráter voluntário da sindicalização, a legislação instituiu o im-
posto “contribuição sindical”, já aí de natureza compulsória, e 
beneficiando, na prática, apenas a minoria que frequenta o sin-
dicato e que se utiliza dos seus serviços assistenciais.

As clínicas de sindicatos são classificadas na modalidade 
de autogestão. Clínicas dessa modalidade operam serviços con-
veniados com empresas, com a finalidade de prestar assistência 
e oferecer tratamentos aos empregados (sócios dos sindicatos) 
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e seus familiares (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLE-
MENTAR, 2000), de modo proporcionar mais qualidade de vida 
ao trabalhador (PIETROBON et al., 2008). Como o convênio é 
fornecido mediante uma parcela fixa paga pelo associado ao sin-
dicato, os serviços oferecidos pela clínica odontológica acabam 
por ter todos eles o mesmo preço. Isso dá a característica que 
Kotler e Keller (2012) chamam de mix de produtos, com o preço 
determinado na modalidade de pacote de produtos.

O próprio Conselho Regional de Odontologia de São Pau-
lo –CROSP (2018) em sua definição de empresas que exercem a 
odontologia reconhece o papel dos sindicatos:

(...) São ainda consideradas empresas odontológicas, 
sujeitas à inscrição no CROSP: Os serviços de assistên-
cia odontológica dos estabelecimentos hospitalares; os 
serviços odontológicos mantidos por empresas para a 
prestação de assistência aos seus empregados; as clínicas 
médico-odontológicas; as clínicas mantidas por Sindica-
tos; as clínicas mantidas por entidades beneficentes; as 
cooperativas de prestação de serviços odontológicos e as 
empresas intermediadoras e/ou contratantes de serviços 
odontológicos (CROSP, 2017).

Segundo Antunes e Silva (2015) houve grandes avanços 
na luta pela autonomia e liberdade dos sindicatos em relação ao 
Estado, houve um combate à estrutura atrelada ao governo e ao 
imposto sindical, ferramentas utilizadas para retirar a autono-
mia dos sindicatos. 

Porém, segundo O Globo (2018), com o fim da contribui-
ção sindical, contribuição sindical obrigatória, que era cobrada 
no valor de um dia de salário de cada trabalhador, aprovada em 
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final de 2017, estima-se que mais de 3.000 sindicatos desapare-
cerão.

Segundo Ramalho e Rodrigues (2009) a insegurança e vul-
nerabilidade do trabalhador são os principais resultados do pro-
cesso de reestruturação pelo qual passaram as atividades pro-
dutivas das sociedades industriais nas últimas três décadas. A 
exigência de maior eficácia das empresas introduziu estratégias 
de racionalização e redução de custos, com a flexibilização do 
emprego e o aumento do desemprego de longa duração. Em-
pregos com perspectiva de estabilidade foram reduzidos dras-
ticamente e novos tipos de contrato, mais precários e instáveis 
(para os trabalhadores) se tornaram comum nas empresas dos 
mais variados setores da economia. Nesse contexto, a instituição 
sindical ficou fragilizada, exigindo um constante esforço de re-
formulação interna para fazer enfrentar cada vez mais o comple-
xo do emprego, incluindo também ações no sentido de atender 
situações de trabalho informal e pobreza.

Cardoso (2015) cita que a atuação dos sindicatos pode ser 
medida de várias formas. Um dos indicadores mais utilizados 
internacionalmente é a taxa de filiação sindical, por permitir 
comparações entre países. No Brasil, a fonte mais confiável para 
o escrutínio da filiação ainda é a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD), que, até 2013, perguntou aos moradores 
ocupados dos domicílios se eram filiados a um sindicato. Con-
siderando apenas a população assalariada adulta (pessoas de 18 
anos ou mais, incluindo servidores públicos, domésticos e assa-
lariados informais, além dos assalariados com carteira, do campo 
e da cidade), 19,3% eram filiados a algum sindicato. Em 2006, a 
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taxa tinha subido a 21%, e vem caindo desde então, tendo atingi-
do 16,6% em 2013. Trata-se da menor taxa registrada pelo IBGE 
na série histórica iniciada em 1988. As taxas de filiação mostram 
movimento de esvaziamento do sindicalismo, coincide com au-
mento dos empregos formais de má qualidade, e com o aumento 
nas taxas de rotatividade com a substituição de trabalhadores 
mais velhos por jovens entrantes no mercado de trabalho.

De acordo com Direitos Brasil (2018), é função dos sin-
dicatos organizar treinamentos profissionais e pessoais de seus 
sócios, para aperfeiçoar suas atividades. Alguns sindicatos, 
maiores e estruturados, possuem sistemas de produção de co-
nhecimento e repasse de técnicas e informações, de acordo com 
as necessidades e interesses da classe que representa.

Segundo BBC Brasil (2018) a mudança trazida pela extin-
ção da contribuição sindical poderia fomentar um sindicalismo 
mais independente e mais representativo. Sem essa fonte de re-
cursos financeiros, os sindicatos precisariam se preocupar mais 
com o trabalho de base, já que passariam a depender de suas 
próprias forças, isto é, de seus filiados e suas contribuições vo-
luntárias.

Não foi encontrado nenhum artigo sobre atendimentos 
extras de sindicatos, como serviços de cabelereiro, médicos, 
odontológicos, e de lazer como colônia de férias, porém em toda 
home page de qualquer sindicato, existe a oferta de pelo menos 
um desses serviços.

Metodologia

Segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí-



335

fico e Tecnológico (CNPq) (2017), essa pesquisa se enquadra no 
grupo de conhecimento das ciências sociais aplicadas.

Esta pesquisa tem caráter qualitativo. Segundo Minayo 
(2016), a pesquisa qualitativa responde a questões muito par-
ticulares, pois ela se preocupa em especial, com o universo dos 
motivos, dos significados, dos valores e atitudes.

Em relação ao tempo, a pesquisa tem corte transversal, 
que segundo Cooper e Schindler (2016) representam uma “foto-
grafia de determinado momento”.

Em relação a seus objetivos gerais, a pesquisa é descritiva, 
pois descreve o funcionamento e dados de atendimento em um 
sindicato (MARCONI; LAKATOS, 2008; MINAYO, 2016).

Os trabalhos começaram com uma revisão teórica sobre 
o tema. Desta forma foi possível listar um breve histórico dos 
sindicatos, seus problemas e suas perspectivas.

O local de realização da pesquisa foi o Sindicato dos Em-
pregados em Empresas de Vigilância, Segurança e Similares de 
São Paulo - SEEVISSP, com sede no largo do Arouche em São 
Paulo/SP.

Foi obtida autorização do Sr. Pedro Dantas de Queiroz - 
Presidente do Sindicato, para entrevistar qualquer diretor, fun-
cionário, ou associado do SEEVISSP, sem nenhuma interferência.

Foram feitas entrevistas com sujeitos não identificados: di-
retores, funcionários e sócios nas dependências do sindicato. As 
entrevistas foram estruturadas, seguindo um roteiro previamen-
te estabelecido, de modo que as perguntas feitas ao entrevista-
do são predeterminadas (MARCONI; LAKATOS, 2008; ROSA; 
ARNOLDI, 2014).
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Cada informação foi checada com registros quando possí-
vel, ou por mais de um setor/funcionário.

De posse das informações, os números foram tabulados, e 
escritas as conclusões.

Resultados

Com a entrevista com o presidente do sindicato e com a 
coordenadora do departamento de saúde, foram obtidas as se-
guintes informações:

Setores do sindicato:
Recepção: setor responsável por controlar o acesso ao pré-

dio. Na sede Sete de Abril, um funcionário da recepção na entra-
da fornece senhas de atendimento. O atendimento odontológico 
é feito na sede. Na Sede Santo Amaro, existe uma recepção geral 
que encaminha os sócios para a recepção do setor odontológico. 
Depois existia outra recepção que controlava o acesso aos servi-
ços odontológicos, sempre lotados. 

CAS (Centro de atendimento dos Sócios): efetua serviços 
de marcação de consultas oftalmológicas e odontológicas; mar-
cação de cortes de cabelo; e controla a entrada de pacientes no 
setor oftalmológico e odontológico.

Setor de Sócios: o trabalho consiste na cobrança via telefo-
ne de valores a receber de empresas, sócios, emissão de carteiri-
nha de sócios. 

CNV: departamento para prestar orientação ao vigilante 
que busca expedir ou renovar a sua Carteira Nacional de Vigilan-
te (CNV). A CNV só poderá ser solicitada de forma online nos 
órgãos cadastrados pela Polícia Federal.
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Financeiro: faz o controle financeiro, e o contas a pagar.
Marcação de Colônia de Férias: efetua o sorteio de vagas 

em férias e feriados por causa da lotação, agendamento e co-
brança de permanência nas Colônias de Férias. O setor também 
é responsável por compras e manutenção das instalações das co-
lônias, do prédio da sede e Santo Amaro.

Colônia de Férias Praia Grande, Itanhaém I e II: após visita 
presencial dos pesquisadores foi constatada que as três locali-
dades são muito bem estruturadas e lotadas. Limpas e perto da 
praia e do comércio. Destaque para a ordem e organização. Fotos 
1, 2 e 3.

Foto 1. Colônia de férias do SEEVISSP.

Fonte: SEEVISSP (2018)
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Foto 2. Colônia de férias do SEEVISSP

Fonte: SEEVISSP (2018)

Foto 3. Colônia de férias do SEEVISSP

Fonte: SEEVISSP (2018)
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Setor de cabelereiros Sede: efetua cortes de cabelo com 4 
cabelereiros. Na filial Santo Amaro são 2 cabelereiros.

Ótica: setor responsável pela venda de óculos de grau, ócu-
los de sol e relógios. Foi informado que 90% das vendas são 
feitas via desconto em folha. Foto 4.

Foto 4.  Ótica do SEEVISSP

Fonte: SEEVISSP (2018)

Oftalmológico: efetua exames oftalmológicos; tonometria 
de aplanação; fundoscopia direta; mapeamento de retina; e exa-
me de refração. 

Odontológico: a clínica odontológica é de grande porte e 
possui três unidades, duas no centro de São Paulo e uma em 
Santo Amaro. A equipe é composta por 32 dentistas 4 auxilia-
res, 18 atendentes, 3 técnicos em saúde e um coordenador. Cada 
dentista trabalha dois dias na semana com exceção de uma que 
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trabalha 4 dias. Os dentistas realizam serviços de clínica geral, 
profilaxia, prótese (pago a parte somente a peça), endodontia, 
cirurgia, ortodontia e pediatria. Os auxiliares e atendentes efe-
tuam serviços de auxílio aos dentistas, esterilização dos instru-
mentais, e realizam raios-x. Os técnicos em saúde bucal realizam 
a profilaxia (limpeza) de dentes dos sócios um dia da semana 
cada um. Está em funcionamento há mais de 30 anos. É o maior 
departamento do SEEVISSP. 

Existe também uma coordenadora administrativa respon-
sável pelo controle de compras, limpeza dos andares e relacio-
namento com empresas de manutenção de equipamentos odon-
tológicos. Também é responsável pelo comando dos auxiliares 
odontológicos.

A clínica pode ser vista nas Fotos 5, 6 e 7.

Foto 5. Setor odontológico do SEEVISSP

Fonte: autores (2018)
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Foto 6. Setor odontológico do SEEVISSP

Fonte: autores (2018)

Foto 7. Setor odontológico do SEEVISSP

Fonte: autores (2018)
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A seguir o organograma geral do SEEVISSP.

Figura 1. Organograma do SEVISSP

Fonte: autores (2018).

Os atendimentos constatados durante o ano de 2017 fo-
ram:

Setor odontológico, 44.783 consultas para sócios e 
seus dependentes.
Setor oftalmológico: 2.159 consultas para sócios e 
seus dependentes. 
Essas informações confirmam dados de Antunes 
e Silva (2015) que os sindicatos assumiram novas 
funções, como por exemplo a promoção da saúde, 
e que está se transformando de um sindicalismo de 
classe para um sindicalismo para toda a sociedade.
Setor colônia de férias: 31.124 pessoas hospedadas 
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entre sócios e seus dependentes.
Setor Cabeleireiros: 46.002 cortes efetuados para 
sócios e seus dependentes.
Ajuda na emissão da carteira nacional de vigilante: 
1.237. Assim como cita Direitos Brasil (2018), é 
função dos sindicatos também é realizar treinamen-
tos e repasse de informações profissionais.
Setor ótica, não foi possível obter dados do ano in-
teiro de 2017, mas em um mês, são feitas cerca de 
218 vendas de 375 peças.
Atendimento jurídico: área Trabalhista, 738 aten-
dimentos; área Previdenciária, 2563 atendimentos; 
Ações coletivas, 730 (ações coletivas que beneficiam 
todos os trabalhadores da categoria, inclusive os 
não sócios).

Não foram registrados o número de homologações de de-
missão feitas no ano de 2017.

Nas visitas realizadas foi constatado que os sócios elogiam 
bastante os serviços prestados, e os serviços são muito disputa-
dos. 

Os sócios entrevistados informaram que serviços conside-
rados simples, como cortes de cabelo, ajudam na autoestima da 
pessoa, principalmente os desempregados.

Em relação ao setor oftalmológico, essa especialidade mé-
dica foi escolhida porque segundo a diretoria do SEEVISSP, os 
olhos são o principal órgão de trabalho do vigilante.

Também informaram que os serviços odontológicos, além 
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da questão de saúde, ajudam em muito para a autoestima quan-
do são tradados dentes visíveis, e ainda contribuem para a em-
pregabilidade porque dentes visíveis faltantes são impedimentos 
para algumas funções, por exemplo, quando o vigilante tem con-
tato com o público.

As únicas queixas relatadas foram que os serviços deve-
riam ser ampliados, e há demora no atendimento. Foi informado 
que eles não teriam outra forma de atendimento se não fosse o 
sindicato, assim como informa Matos et. al. (2002) e Pietrobon 
et. al. (2008)

A colônia de férias tem que realizar sorteios para fazer as 
reservas, e o setor odontológico possui fila de espera para 9 me-
ses.

Considerações finais

Como pode ser visto, os atendimentos são relevantes e im-
portantes para a cidadania e saúde dos sócios e seus dependen-
tes.

Além dos serviços tradicionais de lutas por direitos tra-
balhistas, homologações de demissões e ações coletivas, o SEE-
VISSP serviços que melhoram a cidadania (colônia de férias, aju-
da na retirada da carteira nacional de vigilantes, e cabeleireiro) 
e a saúde (odontologia e oftalmologia) dos sócios. São serviços 
que não são fornecidos de outra forma.

Além disso, gera grande número de empregos diretos e 
indiretos.

Apesar disso, conforme demonstrado pela fila de espera no 
setor odontológico, existe a necessidade de ampliação no volu-
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me de serviços ofertados.
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Introdução

Os debates sobre os temas da responsabilidade social em-
presarial (RSE) e do empreendedorismo social (ES) vem ganhan-
do força, principalmente por conta do aumento da importância 
de se promover o envolvimento das empresas com os problemas 
sociais existentes nos mercados em que atuam, fazendo com que 
as organizações estejam engajadas em promover ações voltadas à 
melhoria da realidade local. 

No entanto, há diversos pontos de vista sobre os temas, 
havendo dificuldade em estabelecer os limites de cada área e, 
muitas vezes, gerando confusão e inconsistência no uso dos ter-
mos.

Diante disso, o presente capítulo tem como objetivo deli-
mitar a responsabilidade social empresarial e o empreendedoris-
mo social, de modo a esclarecer os fundamentos e o foco de cada 
área. Para tanto, são apresentadas as visões de diferentes autores 
e entidades de referência nos temas.
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Responsabilidade social

As terminologias de responsabilidade social (RS) são dinâ-
micas e variadas. No entanto, podemos constatar que a maioria 
está vinculada às empresas, distanciando-se de outros modelos 
de organizações. Conforme menciona Dias (2012, p. 20):

Há muitas denominações utilizadas para identificar a RS, 
entre as mais destacadas se encontram: Responsabilida-
de Social Empresarial (RSE); Responsabilidade Social 
Corporativa (RSC); Responsabilidade Corporativa (RC); 
Cidadania Corporativa (CC) e Responsabilidade Social 
(RS).
Das denominações, a maioria se refere às empresas, dei-
xando de lado, as demais organizações, tanto públicas, 
como privadas ou do terceiro setor, que também devem 
comprometer-se com a responsabilidade social.

De acordo com o mesmo autor, a responsabilidade social é 
um conjunto de ações e práticas que as empresas incorporam em 
suas estratégias, visando benefícios tanto para a empresa como 
para a sociedade.

Responsabilidade social empresarial (RSE)

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é uma ten-
dência corporativa que vem ganhando força nos últimos anos. 
Conforme Kreitlon (2004), foi nos Estados Unidos onde nas-
ceu e desenvolveu-se a maior parte dos estudos relacionados ao 
tema e, embora atualmente haja diversas literaturas sobre o as-
sunto, ainda há uma necessidade de sistematização, visando um 
consenso. (ASHLEY et al., 2000)

De acordo com Confederação Nacional da Indústria (2006), 
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a partir da segunda metade dos anos 90 o conceito de respon-
sabilidade social passa a ser amplamente difundido no Brasil, 
impulsionado pela criação de importantes instituições voltadas 
à construção de uma sociedade econômica, social e ambiental-
mente sustentável.

Um dos marcos da RSE no Brasil foi a criação, em 1998, 
do Instituto Ethos, com o objetivo de apoiar as empresas na ges-
tão de seus negócios de forma socialmente responsável. Atual-
mente, a organização tornou-se referência em responsabilidade 
social empresarial no país, ao criar os Indicadores Ethos, que 
são aplicados pelas empresas de forma voluntária, possibilitando 
a comparação de resultados com o cenário de outras organiza-
ções. Os Indicadores Ethos abordam os seguintes temas: valores 
e transparência, público interno, meio ambiente, fornecedores, 
consumidores, comunidade, governo e sociedade. (INSTITUTO 
ETHOS, 2007b).

O Instituto Ethos (2007b) define o conceito de RSE da 
seguinte maneira:

Responsabilidade Social Empresarial - é a forma de ges-
tão que se define, pela relação ética e transparente da em-
presa com todos os públicos com os quais ela se relaciona 
e pelo estabelecimento de metas empresariais compatí-
veis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, 
preservando recursos ambientais e culturais para as gera-
ções futuras, respeitando a diversidade e promovendo a 
redução das desigualdades sociais. (INSTITUTO ETHOS, 
2007b, p. 78).

Para Ashley (2005), a responsabilidade social empresarial 
significa o compromisso contínuo dos negócios, considerando a 
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ética e contribuindo para o desenvolvimento econômico, social 
e ambiental.  

Vale ressaltar que um modelo de gestão empresarial base-
ado na responsabilidade social empresarial significa que o com-
promisso das empresas vai além da questão do retorno sobre os 
investimentos: a exigência está voltada para a responsabilidade 
em relação a seus funcionários, clientes, fornecedores, acionis-
tas, à comunidade onde atuam e ao meio ambiente. 

Desse modo, espera-se que as empresas conduzam suas 
estratégias para o caminho de ser socialmente responsáveis. 
Conforme aponta Kreitlon (2004, p. 10):

[...] uma empresa socialmente responsável deve demons-
trar três características básicas: a) reconhecer o impacto 
que causam suas atividades sobre a sociedade na qual 
está inserida; b) gerenciar os impactos econômicos, so-
ciais e ambientais de suas operações, tanto a nível local 
como global; c) realizar esses propósitos através do diá-
logo permanente com suas partes interessadas, às vezes 
através de parcerias com outros grupos e organizações.

No entanto, ao adotar as características de uma empresa 
socialmente responsável, torna-se necessário envolver e sensibi-
lizar todos os envolvidos, para que haja resultados mais efetivos 
e garantam a continuidade deste tipo gestão. 

Nesse sentido, Trevisan (2002) argumenta que a respon-
sabilidade social, transformou-se em “estratégia corporativa”. 
Desta forma, espera-se que as empresas ofereçam à comunidade 
um retorno frente aos lucros obtidos com os seus negócios, isto 
é, que estejam comprometidas, principalmente com a qualida-
de de vida da sociedade. Apoiando esse ponto de vista, Grajew 
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(2000, p. 48) afirma:

A responsabilidade social não é uma atividade separada 
do negócio da empresa. É a nova forma de gestão empre-
sarial. E, para uma empresa ter sucesso, para conquistar e 
ampliar mercado, para ter competitividade, a responsabi-
lidade social é indispensável. A empresa que não aumen-
tar suas políticas e não for socialmente responsável não 
terá espaço no mercado.

Uma das formas das empresas manterem controle dos 
seus processos referentes ao tema seria a adoção de um sistema 
integrado de gestão, através da obtenção de certificações na área. 
Araújo e Mendonça (2009) afirmam que as principais certifica-
ções são:

• ISO 14001: tem como objetivo controlar a poluição, 
atender aos requisitos legais e conservar os recursos na-
turais.
• ISO 9001: o foco principal é a gestão da qualidade, 
atendendo às exigências dos clientes e regulamentares, 
gerenciar processos e oferecer produtos/serviços de acor-
do com as normas e procedimentos da qualidade.
• OHSAS 18001: voltada para a saúde e segurança ocu-
pacional, busca evitar e controlar riscos de acidentes no 
trabalho.
• SA8000: voltada para os aspectos de responsabilidade 
social, tem como objetivo assegurar os direitos humanos 
e seguir a legislação trabalhista.

Benefícios da RSE para as empresas

O Instituto Ethos (2007a), identifica os seguintes aspectos 
como benefícios da responsabilidade social empresarial:
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• Redução de conflitos, pois as empresas passam a atuar 
com mais transparência nas relações que envolvem todos 
os seus públicos.
• Valorização e o fortalecimento da marca.
• Conquista de maior lealdade por parte dos seus con-
sumidores.
• Admiração e respeito por parte dos profissionais, possi-
bilitando a atração e retenção de talentos.
• Mais receptividade e flexibilidade às demandas da so-
ciedade.
• Maior controle para os investidores, reduzindo o risco 
do negócio e aumentando a sua possibilidade de perpetu-
ação no mercado.
• Atuação em mercados de alta exigência.
• Maior facilidade em obter crédito e financiamento para 
projetos.

No mesmo sentido, de acordo com a International Organi-
zation for Standardization (ISO) e segundo a abordagem de Cou-
tinho et al. (2014, p. 3), a responsabilidade social empresarial 
possui forte influência sobre os seguintes aspectos das organiza-
ções: “[...] vantagem competitiva, reputação, retenção de talen-
tos, produtividade e moral dos indivíduos, além de beneficiar a 
relação com outras empresas, governo, mídia e fornecedores.”

No entanto, apesar de grande parte da literatura que abor-
da o tema apontar para os aspectos positivos desse modelo de 
gestão, alguns teóricos identificam controvérsias. Reis e Medei-
ros (2007) apud Mezzaroba et al. (2014), indicam que a res-
ponsabilidade social empresarial está mais relacionada ao for-
talecimento da imagem corporativa do que ao atendimento de 
questões sociais.

Desse modo, podemos observar que algumas empresas 
que aderem à gestão de responsabilidade social empresarial 
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apresentam como principal objetivo o investimento, visando o 
fortalecimento e maior visibilidade da marca, em que o real sen-
tido da gestão fica em segundo plano.

O conceito de empreendedorismo

O empreendedorismo é um fenômeno que abrange diver-
sas áreas do conhecimento, englobando temas culturais, sociais 
e econômicos. Da mesma forma, existem diversas visões sobre o 
uso do termo empreendedorismo. 

Segundo Dornelas (2016) na Idade Média surge o termo 
empreendedor, proveniente da palavra francesa entrepreneur, re-
ferindo-se aos indivíduos que gerenciavam grandes projetos sem 
assumir riscos elevados, uma vez que os recursos eram geral-
mente provenientes do governo. 

No século XVII é criada a relação entre o empreendedor 
e a aceitação de riscos, por meio da promoção de iniciativas de 
grande vulto e pouco usuais, contando com capitalistas como 
provedores de recursos. Posteriormente, Jean Baptiste Say carac-
terizou o empreendedor como aquele que efetua a transferên-
cia de recursos de um setor de menor competitividade para ou-
tro com potencial de alcançar lucros superiores. (DORNELAS, 
2001, DORNELAS, 2016 e DRUCKER, 2002).

Schumpeter (1961) define o papel dos empreendedores no 
desenvolvimento econômico a partir da destruição criativa que 
eles promovem. A mudança planejada passa a ser compreendida 
como uma característica dos empreendedores, sendo indivíduos 
que buscam riscos moderados, mas que promovem alterações 
significativas nas estruturas vigentes.
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De forma semelhante, Drucker (2002) estabelece uma re-
lação entre empreendedorismo e aproveitamento de oportunida-
des de mercado. Para o autor, as inovações poderiam ser imple-
mentadas em aspectos específicos de uma organização, tal como 
a promoção de mudanças em parâmetros de processos, não 
ocorrendo como rupturas radicais nas estruturas dos negócios. 
Exatamente por serem criadas para o atendimento de demandas 
pontuais, as inovações poderiam ser desfeitas, ao constatar que 
não foram aferidos os objetivos almejados.

De forma mais específica, Dornelas (2016, p. 29) define 
empreendedorismo “como o envolvimento de pessoas e proces-
sos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em opor-
tunidades.” Ampliando esse conceito para as características do 
empreendedor, Dolabela (2006, p. 26) apresenta o conceito de 
empreendedorismo da seguinte forma:

É uma livre tradução que se faz da palavra entrepreneur-
ship, que contém as ideias de iniciativa e inovação. É um 
termo que implica uma forma de ser, uma concepção de 
mundo, uma forma de se relacionar. O empreendedor é 
um insatisfeito que transforma seu inconformismo em 
descobertas e propostas positivas para si mesmo e para 
os outros. É alguém que prefere seguir caminhos não per-
corridos, que define a partir do indefinido, acredita que 
seus atos podem gerar consequências. Em suma, alguém 
que acredita que pode mudar o mundo. É protagonista e 
autor de si mesmo e, principalmente, da comunidade em 
que vive. [...]

Posteriormente, a ideia de empreendedor passou a estar 
associada ao indivíduo que possui forte vínculo com a comunida-
de na qual estabelece sua empresa. Desse modo, com a atuação 
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de pequenos empreendedores, os diversos negócios localizados 
em uma região deixariam de atuar de forma isolada, buscando 
apenas o lucro individual, e estariam voltados a ações conjun-
tas, voltadas ao fortalecimento de toda a economia local. Assim, 
surgem as estratégias de cooperação e colaboração, as quais de-
fendem uma articulação baseada nos vínculos culturais entre os 
proprietários de pequenas empresas, com tendência a ter um 
grande envolvimento na criação das bases necessárias ao alcance 
do desenvolvimento local sustentável. (DOLABELA, 1999).

Outras abordagens são encontradas para a análise do fe-
nômeno, envolvendo estudos voltados a iniciativas promovidas 
por mulheres, do perfil psicológico dos empreendedores e o in-
traempreendedorismo – como são denominadas as iniciativas 
implementadas por funcionários de corporações. Em todas as 
abordagens, uma característica essencial e marcante é a opção do 
indivíduo por buscar um caminho contrário, procurando encon-
trar os meios por meio dos quais possa promover sua inserção 
no mercado, com uma oferta que reflita seus valores e interes-
ses, possuindo forte vínculo pessoal com o negócio em questão. 
(DRUCKER, 2002).

Empreendedorismo social

O tema do empreendedorismo social (ES) teve início a 
partir do crescimento dos problemas enfrentados pela sociedade 
e da compreensão de que o Estado não seria capaz de atender às 
demandas por emprego, renda, educação e inclusão apresenta-
das pela população em escala crescente. Oliveira (2008, p. 83) 
defende que o empreendedorismo social passou a ser dissemi-
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nado com mais ênfase a partir da década de 1990, “[...] face à 
crescente problematização social, à redução dos investimentos 
públicos no campo social, ao crescimento das organizações do 
Terceiro Setor e da participação das empresas em investimentos 
e ações no campo social.” 

Ainda segundo o mesmo autor, embora a década de 1990 
seja marcada pela definição do tema, o empreendedorismo social 
se faz presente muito antes, sendo compreendidos como empre-
endedores sociais personalidades como Luther King e Gandi, em 
face às grandes mudanças coletivas proporcionadas por eles.

No entanto, diversos estudos demonstram que ainda há 
limitações quanto a materiais bibliográficos e literatura sobre o 
assunto, com poucas produções, principalmente comparando-se 
ao volume de publicações relacionadas ao empreendedorismo 
tradicional. (GENU et  al., 2017). Bornstein (2006), a partir da 
análise de diferentes autores, expõe que o empreendedorismo 
com fins comerciais foi intensamente estudado, bem como o 
perfil dos empreendedores, sendo muito inferior a quantidade 
de estudos sobre os empreendedores sociais. 

Da mesma forma, há diferentes conceitos e abordagens di-
ferenciadas para o empreendedorismo social (BUSARELLO et 
al., 2017). Austin et al. (2006) definem o empreendedorismo 
social como a atividade voltada para a criação de valor social, 
podendo ser promovida por organizações sem fins lucrativos, 
negócios ou governo. No entanto, os autores reconhecem que a 
literatura na área tem como foco principal a ação dos empreen-
dedores sociais em organizações sem fins lucrativos e em empre-
sas com fins lucrativos.
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A Endeavor Brasil entende empreendedorismo social como 
aquele no qual é criada uma empresa onde a responsabilidade 
social é o foco principal do negócio: “São negócios lucrativos que 
resolvem problemas sociais por meio da venda de produtos ou 
serviços.” (ENDEAVOR BRASIL, 2015).

De acordo com a Schwab Foundation for Social Entrepreneur-
ship (2018) o empreendedorismo social é compreendido pela 
aplicação de abordagens inovadoras, direcionadas ao benefício 
da sociedade em geral, com foco prioritário nas pessoas margi-
nalizadas e de baixa renda. Compreendem nesse âmbito empre-
sas com ou sem fins lucrativos.

Dees (2001) afirma que além de criar organizações sem 
fins lucrativos, os empreendedores sociais podem criar empre-
endimentos voltados a questões sociais, visando o lucro. A ques-
tão é que, para o empreendedor social, o tema social torna-se 
central, em substituição à criação de riqueza, sendo esta compre-
endida como um meio para alcançar um objetivo social e como 
forma de mensurar a criação de valor.

Tratando da lucratividade obtida pelos empreendedores 
sociais, Martim e Osberg (2015) afirmam que, eventualmente, 
empresas sociais podem ser lucrativas, principalmente como 
forma de tornarem-se independentes do aporte proveniente de 
filantropia, doações ou apoio do governo.  

No entanto, a busca por lucratividade não é consenso na 
área. Dentre as diversas perspectivas, Dornelas (2018, p. 24) 
apresenta o conceito de empreendedores sociais como:

[...] Pessoas que querem ajudar o próximo e criam ou se 
envolvem em uma organização sem fins lucrativos para 
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cumprir determinado objetivo social: educação a quem 
não tem acesso, melhoria da qualidade de vida das pesso-
as, desenvolvimento de projetos sustentáveis, arte, cul-
tura etc. O típico empreendedor social não aufere lucro 
com a iniciativa, mas pode ser remunerado como funcio-
nário ou associado. Mais recentemente, surgiu um mode-
lo intermediário, conhecido como setor dois e meio, no 
qual o empreendedor social busca cumprir seu objetivo 
de mudar e melhorar a sociedade na qual vive e ainda 
consegue auferir lucro com a iniciativa.

Desse modo, compreende-se que o empreendedorismo so-
cial pode ser implementado em organizações sem fins lucrativos, 
bem como nas empresas que buscam o alcance de lucro por meio 
da oferta de produtos e serviços voltados ao bem estar da socie-
dade, sendo esta última característica presente nas organizações 
que atuam no chamado setor 2,5. Cremonezzi et al. (2013, p. 4) 
defendem que:

A fim de situar o universo dos Negócios Sociais, alguns 
atores têm adotado a denominação de setor 2,5. As or-
ganizações que pertencem ao setor 2,5 são aquelas que 
unem retorno financeiro com retorno social. Neste setor 
podem existir diversas formas de se fazer negócios, seja 
através de um negócio social, um negócio inclusivo ou 
empresas sociais. A questão que permeia é que esses ne-
gócios se encontram na fronteira entre as organizações 
sem fins lucrativos (2º setor) e as organizações com fins 
lucrativos (1º setor), criando uma nova maneira de fazer 
negócio, gerar renda e atingir impacto social.

A possibilidade de criar novas soluções em produtos e ser-
viços direcionados às camadas menos favorecidas da população 
é mencionada por Prahalad (2005), ao propor ações mercadoló-
gicas para a chamada base da pirâmide. Nesse contexto, inova-
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ções tecnológicas e novas maneiras de organizar negócios tradi-
cionais promovem uma transformação que permite o acesso de 
novas camadas da sociedade a produtos e serviços que permitem 
uma melhoria em suas condições de vida. Desse modo, enten-
de-se a possibilidade de alcançar lucro por meio do atendimento 
das classes menos favorecidas. 

Nesse sentido, Porter e Kramer (2011) destacam que o ca-
pitalismo, agindo por meio das empresas, possui grande capaci-
dade para lidar com os problemas presentes na sociedade, bas-
tando, para isso, superar o paradigma filantrópico tradicional. 
Ressaltam ainda a importância de criar valor compartilhado, ou 
seja, gerar lucro para as empresas, ao mesmo tempo em que se 
cria valor para a comunidade, ao combater os problemas sociais. 
Desse modo, o enfrentamento dos desafios presentes na socie-
dade deve se tornar o foco principal das empresas, e não apenas 
uma atividade secundária.

Os autores firmam ainda que os problemas sociais fazem 
parte do mercado de qualquer empresa, gerando custos para a 
organização, sendo na necessidade de treinamento de funcio-
nários ou em perdas de insumos. Desse modo, agir nos temas 
sociais pode aumentar o mercado das empresas, reduzir seus 
custos e ampliar sua competitividade.

Características dos empreendedores sociais

Outro aspecto a ser observado são as semelhanças e dife-
renças entre os empreendedores tradicionais e os empreende-
dores sociais. Para alcançar seus objetivos, os empreendedores 
sociais trazem as características dos empreendedores comerciais 
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para o alcance de objetivos sociais, em lugar de focar na obten-
ção de riqueza. Sua criatividade é principalmente empregada nos 
processos empresariais, buscando formas criativas e inovadoras 
para enfrentar os problemas sociais. (MELO NETO E FROES, 
2002). 

Dees (2001) destaca que os empreendedores sociais focam 
nas causas dos problemas sociais e não apenas nos seus sinto-
mas ou consequências. Desse modo, promovem mudanças efe-
tivas na maneira como o tema é tratado mesmo quando, como 
muitas vezes ocorre, as causas dos problemas não estejam muito 
claras. Para o autor, empreendedores sociais veem os problemas 
como oportunidades.

Drayton e Osberg (2016) entendem que os empreendedo-
res sociais são agentes de transformação da sociedade, promo-
vendo uma mudança na ordem social, buscando equilíbrio e uma 
posição mais igualitária. De forma semelhante, a ONG Ashoka 
Brasil (2018) afirma:

Empreendedores(as) sociais são indivíduos que possuem 
soluções inovadoras para os maiores desafios sociais, 
culturais e ambientais da atualidade. São ambiciosos(as) 
e persistentes e abordam questões sociais importantes, 
oferecendo novas ideias para mudanças no nível sistêmi-
co.

Diferenciando os empreendedores sociais dos empreende-
dores comerciais, Bornstein (2006, p. 297) expõe que:

É impossível falar de empreendedores sociais sem levar 
em conta a qualidade ética da sua motivação: o porquê. 
No fim das contas, os empreendedores sociais e comer-
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ciais são praticamente da mesma espécie. Pensam sobre 
os problemas do mesmo jeito. Fazem o mesmo tipo de 
pergunta. A diferença não está no temperamento nem na 
capacidade, mas na natureza das suas visões. Em uma só 
pergunta: o empreendedor sonha em construir a maior 
fábrica de tênis do mundo ou em vacinar todas as crian-
ças do mundo?

De forma semelhante, Austin et al. (2006) afirmam que a 
missão é uma das principais diferenças entre o empreendedoris-
mo social e o comercial. Enquanto um busca o retorno econômi-
co como objetivo, o outro foca em um resultado social. Enquan-
to o empreendedor comercial busca atender novas necessidades, 
o empreendedor social foca em atender necessidades de longo 
prazo, de maneira mais eficiente.

Além disso, segundo os mesmos autores, o empreendedor 
comercial busca oportunidades que tenham um grande mercado 
ou um mercado em crescimento. Já no campo social, muitas ve-
zes o público-alvo das ações não possui os recursos necessários 
para pagar pelos produtos, tornando a sua lucratividade limita-
da. 

Nota-se ainda que empreendimentos sociais são amplia-
dos em momentos de dificuldade econômica, nas quais os recur-
sos provenientes do governo ou de doações também serão mais 
limitados, ou seja, seu crescimento pode ocorrer em situações 
em que o mercado seja pouco atrativo para negócios comerciais. 
(AUSTIN et al., 2006).

De acordo com Austin et al. (2006), empreendedores so-
ciais também encontram poucas fontes de recursos. No momen-
to de contratação e manutenção de talentos, o empreendimento 
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social dificilmente terá como oferecer salários ou bônus supe-
riores às empresas que atuam no setor comercial, dificultando 
a manutenção de talentos. Por outro lado, Bornstein (2006) de-
monstra em suas pesquisas e entrevistas que, muitas vezes, os 
talentos são atraídos exatamente pela finalidade social do em-
preendimento, conquistando o interesse de pessoas que pode-
riam obter ganhos financeiros superiores em outras empresas, 
mas buscam exercer atividades que forneçam um novo sentido 
para suas vidas. Muitos possuem histórias pessoais ou de pesso-
as próximas marcadas pelo tema que buscam superar por meio 
de iniciativas sociais.

Desse modo, o empreendedorismo social difere-se do em-
preendedorismo comercial, conforme apontam Melo Neto e Fro-
es (2002, p. 9):

O empreendedorismo social difere do empreendedorismo 
propriamente dito em dois aspectos: 1o não produz bens 
e serviços para vender, mas para solucionar problemas 
sociais, e 2º não é direcionado para mercados, mas para 
segmentos populacionais em situações de risco social 
(exclusão social, pobreza, miséria, risco de vida).

Bornstein (2006) aponta que um empreendedor social de 
sucesso não se importa em dividir os créditos por uma ideia, 
uma vez que ele está mais preocupado em alcançar os objeti-
vos sociais almejados e não em obter reconhecimento pessoal. 
Essa falta de preocupação leva à atração de mais talentos para o 
empreendimento social, uma vez que os créditos serão compar-
tilhados. Da mesma forma, facilita a união de pessoas de diferen-
tes áreas do conhecimento, trazendo para o empreendedorismo 
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social uma característica interdisciplinar.
O autor destaca ainda a tendência que os empreendimen-

tos sociais surjam fora das estruturas estabelecidas por empre-
sas já existentes, universidades e governo. Distanciam-se dessas 
estruturas para alcançar seus objetivos, uma vez que dificilmen-
te demonstrarão resultados no curto prazo. Levam mais tempo 
(ou anos) para serem reconhecidos, e trabalham de forma dis-
creta, buscando individualmente as pessoas com as quais forma-
rão parcerias – muitas vezes, sem que sejam notados. (BORNS-
TEIN, 2006).

Dees (2001) aponta que os empreendedores sociais encon-
tram, como consequência das regras de mercado em si, maior 
dificuldade para mensurar o valor alcançado pelos empreendi-
mentos sociais. Isso ocorre porque o crescimento de um empre-
endimento social não é um indicador confiável de sua eficiência, 
e mesmo no caso de ações que possam ter os seus resultados 
mensurados, não é possível determinar que foram obtidos como 
consequência exclusivamente das iniciativas do empreendedor 
social. No entanto, assim como outros empreendimentos, caso o 
empreendimento social não administre seus recursos de manei-
ra correta e não demonstre resultados positivos, podem ter de se 
retirar do mercado. (DEES, 2001).

Responsabilidade social empresarial e empreendedorismo 
social

De acordo com Melo Neto e Froes (2001) uma das dife-
renças entre a ética presente nos empreendedores sociais e a 
responsabilidade social empresarial é que a primeira se volta a 
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soluções no âmbito social, enquanto a segunda preocupa-se com 
o tratamento de problemas focados na relação entre empresa e 
comunidade, com foco interno e externo. Busarello et al. (2017, 
p. 7), determinam os limites entre as diferentes áreas da seguin-
te forma:

No que diz respeito ao empreendedorismo social per-
cebe-se que a responsabilidade social empresarial está 
puramente posta para atender as estratégias da empresa, 
tornando visível aos seus consumidores que a empresa se 
preocupa com questões sociais e ambientais, o foco, no 
entanto não é o objetivo final do negócio. Tanto os negó-
cios sociais, quanto os negócios de impacto social tem 
objetivo central na transformação de uma realidade social 
desfavorável. No que tange a missão da empresa pode-se 
dizer que os negócios sociais possuem uma missão social 
explícita, e a divisão dos lucros é totalmente revertida à 
expansão do próprio empreendimento, já no caso dos ne-
gócios de impacto social é perceptível que empreendedor 
está envolvido com a missão social que é a prioridade 
do negócio, porém existe a possibilidade de dividendos 
entre os sócios do negócio.

Porter e Kramer (2011) afirmam que na responsabilida-
de social empresarial os temas sociais não se encontram como 
questões centrais para a empresa, mas como aspectos periféricos, 
distantes dos objetivos finais da organização. Os investimentos 
têm como principal objetivo melhorar a imagem da organização 
com o mercado, e são planejados de modo a gerar valor para os 
acionistas.

Desse modo, enquanto a responsabilidade social corpora-
tiva volta-se à melhoria da imagem das organizações, demons-
trando que as mesmas possuem preocupações voltadas à coleti-
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vidade, o empreendedorismo social direciona-se à promoção de 
mudanças efetivas dos problemas existentes na sociedade, ge-
rando transformações no âmbito do trabalho, educação, cultura, 
entre outros temas críticos.
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Envelhecimento, Trabalho e 
Discriminação

Dalton Tria Ciusciano
Mauro Maia Laruccia

Adriana Afonso Barcelos Moraes

Introdução

Este trabalho objetiva descrever como as pesquisas aca-
dêmicas que estudam a permanência do trabalhador mais velho 
e/ou idoso no mercado de trabalho, tendo como contexto a re-
forma da seguridade social brasileira e a possível discriminação 
sofrida por esse espectro populacional.

 A metodologia utilizada consistiu em um levantamento 
bibliográfico, de caráter exploratório e descritivo, estudando-
-se a produção científica constante do portal de periódicos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), sobre o trabalho na terceira idade e a possível discri-
minação sofrida pelo obreiro idoso no período de 2013 a 2017, 
abarcando assim o último quinquênio.

Com base nas publicações encontradas, identificaram-se 
os temas propostos pelos artigos vinculados à temática pesqui-
sada, especialmente, a existência ou não de discriminação do 
idoso no mercado de trabalho.

O problema de pesquisa questiona: Há discriminação do 
trabalhador idoso no mercado laboral brasileiro segundo a lite-
ratura acadêmica?
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A hipótese do trabalho é de que há discriminação e que 
inexistem políticas públicas federais específicas para a manuten-
ção do trabalhador idoso no mercado de trabalho, o que fomenta 
o desemprego nessa faixa etária.

O trabalho se justifica diante do acelerado processo de en-
velhecimento que o país vive, e do fato deste envelhecimento 
ser considerado como um dos principais fatores que baseiam a 
reforma da previdência que na verdade altera as regras da segu-
ridade social, visando o equilíbrio fiscal.

A obtenção do equilíbrio fiscal da seguridade social, e es-
pecificamente, da previdência social pode ocorrer, em geral por 
meio de 03 (três) medidas, ou de suas combinações, recaindo a 
primeira na majoração etária para obtenção da aposentadoria, a 
segunda na elevação das alíquotas das contribuições previdenci-
árias e a terceira na redução dos valores dos benefícios percebi-
dos.

O governo brasileiro, especialmente nos últimos dois anos, 
defende com ênfase a primeira medida, arguindo que o aumento 
do limite etário para 62 e 65 anos para mulheres e homens res-
pectivamente, é fundamental para a sustentabilidade do sistema 
previdenciário.

Todavia, o efeito dessa majoração etária para obtenção da 
aposentadoria repercute em diversos aspectos econômicos, sen-
do o objeto de estudo deste artigo as consequências para o mer-
cado laboral.

O objeto escolhido decorre da necessidade de manutenção 
dos vínculos laborais dos idosos para que esses possam continu-
ar com suas contribuições previdenciárias até atingirem a idade 
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para se aposentar. Contudo, as evidências colhidas por este tra-
balho sugerem que os empregadores brasileiros tendem a enxer-
gar o idoso como uma mão de obra mais cara e menos produtiva, 
o que caracterizaria a presença do ageism no sistema laboral bra-
sileiro, tornando o aumento da idade do idoso para se aposentar 
em uma rota deste ao desemprego e/ou ao trabalho precário.

O trabalho conclui que o Estado brasileiro vem falhando 
na proteção do mercado laboral ao idoso, apesar das previsões 
legais contidas no Estatuto do Idoso, ao não planejar e imple-
mentar políticas públicas que mantenham esse espectro popula-
cional empregado em um contexto de bônus demográfico que o 
país ainda vive. Essa falha, caso acertada, pode trazer desenvol-
vimento econômico e a oportunidade de reestruturar os setores 
público e privado, transformando os idosos em uma força pode-
rosa da economia brasileira.

O Envelhecimento e o Trabalho

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), extraídos da Síntese dos Indicadores So-
ciais (SIS) de 2016, as pessoas consideradas idosas no Brasil nos 
termos do artigo 1º do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), 
são aquelas que possuem 60 (sessenta) anos ou mais, corres-
pondendo a 14.3% da população brasileira, no ano referência de 
2015.

No ano de 2025, o IBGE projeta que o Brasil terá aproxi-
madamente 32 milhões de pessoas acima de 60 anos, o que im-
pactará tanto o sistema de seguridade social quanto o mercado 
laboral, considerando que a taxa de natalidade e de mortalidade 
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infantil vem ao longo dos anos decaindo enquanto a expectativa 
de vida tende a permanecer avançando.

Todavia, o Brasil ainda vive nesse momento um bônus 
demográfico considerando que no ano de 2013 a razão de de-
pendência4 era de 46,0, projetando-se para 2060 uma razão de 
dependência de 66,0, conforme dados do IBGE/PNAD. O bônus 
demográfico perdurará aproximadamente até 2020, motivo pelo 
qual a discussão sobre a reorganização estrutural que deve ocor-
rer no país para o aproveitamento do aumento da população ido-
sa é pauta imperiosa.

No ano de 1988, Veras (1988, p.232), já nos trazia os se-
guintes dados:

[...] o Brasil ocupava no ano de 1950 o 16º lugar no 
ranking mundial, com 2,2 milhões de idosos. Em 1985, 
essa população aumentou para 8,9 milhões, colocando o 
Brasil no 11º lugar. No ano de 2025, o país deverá estar 
ocupando o sexto lugar no ranking, com uma população 
acima de sessenta anos estimada em 33,8 milhões. No 
período compreendido entre o ano de 1950 e 2025, a po-
pulação brasileira terá aumentado cinco vezes, enquanto 
o número de idosos será quinze vezes maior.

Vislumbra-se que a percepção do rápido envelhecimento 
populacional que atinge o Brasil não é novidade na academia, 
ainda que na literatura acadêmica brasileira tenhamos poucas 
referências do envelhecimento social sob o prisma organizacio-
nal, como ressaltado por Locatelli e Fontoura (2013).

4 A razão de dependência demográfica pressupõe que tanto jovens (0 
-14) quanto idosos (65 – mais) de uma determinada população são dependen-
tes economicamente dos demais (15-64), servindo para indicar a dimensão do 
contingente que é suportado pela população potencialmente produtiva.
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A mesma percepção não foi vista no Estado brasileiro, con-
siderando que, como bem lembrado por Cusciano (2017, p.93), 
“até o momento o Estado brasileiro falhou na proteção de mer-
cado de trabalho ao trabalhador idoso”, conclusão esta extraída 
após análise dos projetos legislativos em trâmite no Congresso 
Nacional no período de 1º de outubro de 2003 a 31 de dezembro 
de 2015.

Além da inexistência de uma política pública efetiva para 
manutenção do trabalhador idoso no mercado laboral, passou 
ao largo da discussão da proposta de “reforma previdenciária” 
em trâmite no Congresso Nacional as condições de trabalho do 
idoso, especialmente no tocante a saúde e a segurança do traba-
lhador.

É certo que em muitos dos casos o ambiente de trabalho 
não acompanhou o novo perfil de trabalhador, que traz consigo 
além de uma vasta experiência, sequelas decorrentes das condi-
ções inadequadas sob o prisma ergonômico, perigosos ou insa-
lubres, em que atuaram por toda uma vida, possuindo alguma 
doença ou limitação decorrente das condições impróprias de tra-
balho a que estiveram expostos. 

O trabalho de Tuomi et al (1997) demonstrou por meio de 
estudo realizado na Finlândia que dois terços dos trabalhadores 
com 55 anos ou mais têm algum diagnóstico de doença crônica, 
geralmente músculo-esquelética, cardiovascular ou mental. Esse 
número tende a aumentar, pois quanto maior for à permanência 
das pessoas no mercado de trabalho, maior tempo ficarão expos-
tas aos efeitos das más condições de trabalho.

Logo, aumentar o limite etário como critério para conces-
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são do benefício da aposentadoria tem como primeiro desafio a 
efetivação dos ajustes das condições e do ambiente de trabalho, 
que caso mantidas, podem piorar a saúde do trabalhador, obri-
gando-o a se aposentar por invalidez, com custos tanto para a 
previdência quanto para a o sistema único saúde, o que reduzia 
significativamente os benefícios financeiros pretendidos com a 
majoração do limite etário.

A importância da adequação das condições de trabalho aos 
obreiros idosos é reforçada pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), que desde 1992 recomenda que “as condições 
de trabalho se adaptem a eles e às suas capacidades de trabalho” 
(OIT, 1992, p.4). 

O segundo desafio do aumento do limite etário como cri-
tério para concessão do benefício da aposentadoria é a geração 
e/ou manutenção de empregos para os idosos em um contexto 
de recessão ou de estagnação econômica, com altas taxas de de-
semprego.

Caso o idoso precise conquistar e/ou manter sua posição 
no mercado de trabalho para sobreviver e continuar contribuin-
do ao sistema securitário, podendo assim se aposentar, ou caso 
almeje regressar ao mercado laboral em virtude do decréscimo 
de seus rendimentos e deterioração do nível de vida, decorrentes 
dos baixos estipêndios pagos por meio do sistema previdenciário 
oficial, terá que concorrer com indivíduos mais jovens e enfren-
tar o preconceito encontrado entre os empregadores em relação 
à terceira idade, denominado de ageism, termo cunhado no ano 
de 1969 por Robert N. Butler para delinear a discriminação etá-
ria conforme Palmore (2004) e que se caracteriza pelas práticas 
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discriminatórias que esse grupo populacional sofre.
Segundo Butler (2010), o ageism ocorre por meio do este-

reótipo do idoso (preconceito social), das práticas discrimina-
tórias nos locais de trabalho e tendenciosidade no sistema de 
saúde, podendo ser considerado, de acordo com Palmore (2004) 
o terceiro “ismo” da sociedade, após o racismo e o sexismo. 

Dennis e Thomas (2007) classificam o ageism em quatro 
tipos, podendo ser pessoal, institucional, intencional e não in-
tencional. O pessoal refere-se às ações e atitudes individuais 
preconceituosas praticadas em desfavor dos idosos, já o institu-
cional relaciona-se as normas e/ou missões postas que discrimi-
nam as faixas etárias mais elevadas da sociedade, enquanto o in-
tencional equivale ao tipo institucional somado ao dolo, ou seja, 
a deliberada intenção de discriminação dos mais velhos. Por fim, 
o tipo não intencional, versa acerca das práticas preconceituosas 
culposas, ou seja, que ocorrem sem a vontade de se praticar o 
preconceito, por ignorância ou desconhecimento.

Na literatura internacional, a temática do ageism nas orga-
nizações se encontra presente (BUTLER, 1989), o que inclui a 
percepção, tanto positiva quanto negativa, dos gestores de recur-
sos humanos sobre o tema (BROOKE; TAYLOR, 2005; HENKE-
NS, 2005; POSTHUMA; CAMPION, 2009; ROSCIGNO et al, 
2007), bem como os debates acerca das práticas organizacionais 
que devem ser implantadas visando coibir o preconceito e fo-
mentar a diversidade etária (MALATEST; ASSOCIADOS, 2003; 
NAEGELE; WALKER, 2006).

No que tange as percepções negativas, na literatura inter-
nacional, temos o trabalho de Brooke e Taylor (2005), segundo 
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os quais os trabalhadores com avançada idade tendem a causar 
tensão no local laboral quando estão subordinados a profissio-
nais mais jovens. Já o estudo de Hassel e Perrewe (1995) associa 
ao trabalhador mais velho, uma predileção por projetos menos 
desafiadores, uma maior dependência e introversão. 

De acordo com o trabalho de Roscigno et al. (2007) o 
obreiro idoso é mais moroso no exercício da função, sendo de-
sorganizado e apresentando problemas de relacionamento. Por 
seu turno, Taylor e Walker (1998) salientam que os gestores ten-
diam a perceber uma incapacidade do trabalhador idoso tanto 
para a execução de trabalhos penosos quanto para novos treina-
mentos, decorrendo este último de uma possível falta de von-
tade em aprender e apreender, ou de uma dificuldade, segundo 
Henkens (2005), na adaptabilidade às novas tecnologias e nas 
reorganizações/reestruturações empresariais.

Feito esse breve apanhado sobre o ageism na literatura in-
ternacional, deve-se prosseguir a verificação de se e como a lite-
ratura nacional aborda essa temática.

Metodologia e resultados da pesquisa

A metodologia utilizada no presente trabalho foi a de le-
vantamento bibliográfico, de caráter exploratório e descritivo, 
estudando-se a produção científica constante do portal de peri-
ódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), sobre o trabalho na terceira idade e a possível 
discriminação sofrida pelo obreiro idoso no período de 2013 a 
2017, abarcando assim o último quinquênio.

O portal de periódicos da CAPES é uma biblioteca 



383

virtual que reúne e disponibiliza um acervo com cerca de 38 
mil títulos com texto completo, 134 (cento e trinta e quatro) 
bases referenciais e 11 (onze) bases dedicadas exclusivamente 
a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência.

O recorte temporal proposto se justifica na medida em que 
a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que altera as regras 
da seguridade social, englobando, portanto, a previdência data 
de dezembro 2016, logo, analisar as produções acadêmicas sobre 
o tema em período anterior e posterior a propositura da PEC 
pode indicar uma interação entre as atividades do Congresso e 
produção acadêmica.

Foram feitas três rodadas de pesquisa, na primeira utili-
zou-se as palavras-chave idoso, trabalho e discriminação, utili-
zando-se o filtro do idioma, português e da revisão por pares, o 
que gerou 37 (trinta e sete) artigos, dos quais 03 (três) tinham 
real pertinência temática com o objeto de estudo.

A segunda rodada teve como palavras-chave ageism e os fil-
tros idioma português e revisão por pares, além do mesmo es-
pectro temporal 2013-2017, contabilizando 10 (dez) resultados, 
com real pertinência temática de 02 (dois) artigos.

Por derradeiro, a terceira rodada, usou o termo envelheci-
mento, como palavra-chave e os mesmo filtros das rodadas an-
teriores, gerando 204 (duzentos e quatro) resultados, com perti-
nência temática de 01 (um) trabalho.

A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 9 de março de 
2018, tendo se determinado a pertinência temática por meio da 
leitura dos resumos. Entende-se por pertinência temática, a dis-
cussão acerca do envelhecimento, trabalho e a (in)existência de 
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discriminação, ou seja, do ageism no Brasil.

Quadro 01. Resultados encontrados

Palavra-chave Ano da 
Publicação

Revista Autores Título

Idoso, trabalho 
e discriminação

2013 Gestão e 
Sociedade

Locatelli, Pa-
trícia Augusta 
Pospichil Cha-
ves; Fontoura, 
Daniele Dos 
Santos

Envelhecimento 
populacional e 
os estudos em 
administração

Idoso, trabalho 
e discriminação

2015 Ciência & 
Saúde Cole-
tiva

Torres, Tatiana 
de Lucena; 
Camargo, 
Brigido Vizeu; 
Boulsfield, An-
drea Barbara; 
Silva, Antonia 
Oliveira

Social repre-
sentations and 
normative beliefs 
of aging

Idoso, trabalho 
e discriminação

2017 REGE - 
Revista de 
Gestão,

Silva, Anne 
Cristine 
Cavalcanti Da; 
Helal, Diogo 
Henrique

Compreendendo 
a aposentadoria: 
Um estudo de 
caso em uma 
instituição públi-
ca do Estado de 
Pernambuco

Ageism 2014 Revista de 
Ciências da 
Administra-
ção

Loth, Guilher-
me Blauth;  
Silveira, 
Nereida

Etarismo nas 
organizações: 
um estudo dos 
estereótipos em 
trabalhadores 
envelhecentes
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Ageism 2013 Ciência & 
Saúde Cole-
tiva

Andrade, Lua-
na Machado; 
Sena, Edite 
Lago da Silva; 
Pinheiros, 
Gleide Magali 
Lemos; Meira, 
Edmeia 
Campos; Lira, 
Lais Santana 
Santos Pereira 

Políticas públicas 
para pessoas ido-
sas no Brasil: uma 
revisão integrativa

Envelhecimento 2015 Ciência & 
Saúde Cole-
tiva

Camarano, 
Ana Amelia; 
Carvalho, 
Daniele Fer-
nandes

O que estão fa-
zendo os homens 
maduros que 
não trabalham, 
não procuram 
trabalho e não são 
aposentados?

Fonte: Elaborado pelos autores.

O artigo de Locatelli e Fontoura (2013) fez um levanta-
mento das publicações, na seara da Administração, no tocan-
te ao tema do envelhecimento, visando delinear como ocorre 
a abordagem da temática pelos estudos organizacionais, por 
meio de uma meta-análise qualitativa nos anais do Encontro 
Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração 
– ENANPAD no período de 1997 a 2011, que resultou em uma 
análise de 26 artigos e na conclusão de que (i) o envelhecimento 
é tema pouco explorado pela Administração, (ii) de que há uma 
errônea associação entre os termos envelhecimento e aposen-
tadoria, como se sinônimos fossem e (iii) que os trabalhos não 
apresentam  sugestões para pesquisas futuras e tampouco se re-
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ferem a estudos longitudinais.
Por seu turno, o artigo de Torres et al (2015) utilizou um 

questionário semiestruturado em 638 (seiscentos e trinta e oito) 
participantes separados igualmente, conforme idade e gênero, 
composto por questões referentes à caracterização do partici-
pante, percepção sobre as fases da vida, rede social e crenças 
normativas acerca do tema, dentre outras. A teoria utilizada foi a 
das Representações Sociais visando caracterizar aproximações e 
distanciamentos de representações sociais e crenças normativas 
do envelhecimento para diferentes grupos etários.

Os resultados encontrados indicam que o trabalho é visto 
como o oposto do envelhecimento, sendo este caracterizado por 
estereótipos positivos enquanto que a aposentadoria se vincula 
negativamente com o envelhecimento especialmente para ho-
mens, relacionando-se com solidão, adoecimento e incapacida-
de. O artigo aponta para a necessidade de (i) ações voltadas para 
obreiros mais velhos e aposentados, (ii) projetos pós-aposenta-
doria e (iii) investimento em políticas públicas fomentadoras de 
contato intergeracional, com o objeto de reduzir preconceitos e 
discriminação baseados na idade.

O artigo de Silva e Helal (2017) pesquisou qualitativamen-
te por meio de entrevistas semiestruturadas e observação não 
participante 07 (sete) servidores públicos do Estado de Pernam-
buco, escolhidos de forma aleatória, objetivando compreender a 
sua preparação para aposentadoria. A técnica da análise de con-
teúdo foi a utilizada para o exame dos dados e teve por resultado 
a associação da aposentadoria às ideias negativas de envelheci-
mento, perda dos vínculos sociais, inutilidade, e proximidade do 
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falecimento. Os resultados ainda indicaram que os participantes 
da pesquisa tiveram consciência das limitações advindas com a 
idade, mas garantiram que tais limitações ainda não influencia-
vam negativamente a qualidade de seu trabalho.

Já o artigo de Loth e Silveira (2014) decorrente da segun-
da rodada de pesquisa apontou que existem na literatura nacio-
nal poucos estudos focados no fenômeno do etarismo dentro do 
contexto organizacional, tendo objetivado por meio de uma pes-
quisa qualitativa e exploratório-descritiva via entrevistas abertas 
semiestruturadas em uma organização de grande porte, compre-
ender os estereótipos percebidos por “envelhecentes” no que 
tange ao preconceito de idade no trabalho. O trabalho concluiu 
que existem 03 (três) categorias de percepções, sendo a primeira 
a percepção estereotipada de si mesmo, a segunda dos outros e a 
terceira as percepções estereotipadas dos jovens.

Os achados do trabalho indicam que os estereótipos de 
idade influenciam os programas de retenção e desenvolvimento, 
os processos de recrutamento, o clima organizacional e a saúde 
ocupacional e que os envelhecentes se encaixam na teoria da 
identidade social, pela qual associam a si os aspectos positivos 
do envelhecimento (sabedoria, credibilidade) e se dissociam dos 
negativos (menor dinamismo, resistência a mudança), havendo 
uma percepção de estereótipos negativos entre grupos de dife-
rentes idades, que é carente de estudos na literatura nacional.

No que tange o trabalho de Luana Andrade et al, a me-
todologia utilizada foi a de revisão integrativa, tendo por base 
as produções científicas constantes da base de dados Scopus e 
da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), bem como documentos 
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normativos relacionados a pessoa idosa entre os anos de 2003 a 
2011, o que resultou em 15 artigos.

Os resultados indicam que “o envelhecimento no Brasil 
tem ocorrido em meio a adaptações arraigadas de preconceitos 
culturais, discrepâncias socioeconômicas e educacionais e a im-
plementação de políticas públicas assistencialistas” (ANDRADE 
et al, 2013, p.3544), sendo poucos os estudos que apontaram 
para o fortalecimento dos debates referentes aos idosos.

Por seu turno, o artigo de Camarano (2015) decorrente da 
terceira rodada de pesquisa indicou que os trabalhadores mais 
velhos encontram mais dificuldade para inserção no mercado 
de trabalho, em virtude do preconceito, uma vez que apesar de 
terem maior experiência profissional que os jovens, sofrem no 
acompanhamento das mudanças tecnológicas, apresentando 
menor força física e em decorrência das morbidades, maiores 
taxas de absenteísmo no trabalho.

O artigo de Camarano (2015) observou um aumento tanto 
absoluto quanto relativo, no período de 1993 e 2013, no número 
de homens que não trabalhavam e não eram aposentados e nem 
pensionistas, o que indica uma majoração da dificuldade de ab-
sorção do mercado laboral desse grupo.

Por todo o exposto, percebe-se que apenas 06 (seis) artigos 
foram encontrados utilizando as palavras-chaves e filtros descri-
tos neste trabalho, com prevalência de publicações da Revista de 
Ciência e Saúde Coletiva, tendo ocorrido um maior número de 
publicações em 2013 e 2015, com 2 artigos cada.

Todos os artigos encontrados confirmam o acelerado pro-
cesso de envelhecimento que o Brasil atravessa e salientam a 
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existência de poucos estudos sobre o envelhecimento e o mer-
cado de trabalho no Brasil, apontando para dificuldade que pes-
soas mais velhas tem ao tentar se manter e/ou se reinserir no 
mercado laboral.

A ausência de estudos mais aprofundados, bem como de 
políticas públicas efetivas para garantir empregos para uma ca-
mada populacional cada vez maior é preocupante, considerando 
a real possibilidade de uma reforma denominada de previdenciá-
ria que majora a idade para concessão de aposentadoria e o à cri-
se fiscal que dificulta a expansão dos empregos, o que somada ao 
término do bônus demográfico poderá resultar em um país velho 
e pobre em um contexto de elevados níveis de desigualdade e de 
sistemas de proteção social falhos, cenário este que se opõe ao 
envelhecimento nos países desenvolvidos.

Considerações Finais

A Constituição Federal de 1988, por meios dos artigos 
229 e 230 e a Política Nacional do Idoso, veiculada pela Lei nº 
8.842/1994 atestaram o compromisso do Estado brasileiro com 
os idosos e a necessidade de proteger essa camada populacio-
nal, fornecendo condições para sua efetiva atuação na sociedade. 
Neste milênio, tanto a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) 
quanto a Lei n.º 12.213/2010, além do Decreto Presidencial nº 
8.114/2013 (Compromisso Nacional para Envelhecimento Ati-
vo) reafirmaram o dever do Estado para com esse espectro po-
pulacional.

Todavia, como bem lembrado por Cusciano (2017), apesar 
dos compromissos assumidos pelo Estado, até o momento, os 
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mesmos não foram efetivados, o que põe em xeque, por exem-
plo, a manutenção do idoso no mercado laboral.

Como visto dos artigos encontrados, há infelizmente no 
Brasil, o ageism, ou seja, uma discriminação das organizações 
para com trabalhadores mais velhos, vistos como mais caros, 
menos producentes e mais avessos a mudanças e acompanha-
mentos tecnológicos. Ao mesmo passo, não se observa nenhum 
incentivo estatal ou política que tente reduzir esse estereótipo, 
o que perpetuará a manutenção do estigma social laborativo que 
acompanha o idoso.

A necessidade de permanecer contribuindo para com a se-
guridade social visando a obtenção da aposentadoria por mais 
tempo diante da fixação de idade mínima de 62/65 anos para ho-
mens e mulheres somada a ausência de políticas públicas especí-
ficas para manutenção de trabalhadores mais velhos e idosos no 
mercado de trabalho e o ageism (discriminação) laboral podem 
gerar situações não prevista pelo Estado e, até o momento, sal-
vo melhor juízo, sequer debatidas, como o caso hipoteticamente 
construído abaixo.

Homem e mulher mais velhos de 59 anos que perdem os 
empregos, e em virtude da discriminação etária e da ausência de 
políticas públicas específicas não logram êxito em se recoloca-
rem. Aprovando-se a proposta de reforma nos moldes atuais de-
verão aguardar até os 65/62 anos respectivamente para se apo-
sentar. Para não ficarem na miséria e ante a ausência de emprego 
formal, terão que recorrer a informalidade para sobreviverem e, 
assim, provavelmente não irão contribuir mais para o sistema de 
seguridade social até se aposentarem. 
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Como esse homem e essa mulher estarão na informalida-
de, juntamente com inúmeras outras pessoas, é possível que fi-
quem expostos a maiores riscos laborais, ante a inobservância 
das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, 
o que quando somado aos desgastes físicos e mentais a que esti-
veram expostos ao longo da vida laboral, pode gerar uma situa-
ção de incapacidade parcial e permanente ou total e permanente 
para o trabalho, gerando o direito ao auxílio acidente ou a apo-
sentadoria por invalidez, o que se traduz em gastos previdenciá-
rios os quais se juntarão aos gastos do Sistema Único de Saúde 
de readaptação ou de recuperação.

Nesse diapasão a suposta economia assegurada com o au-
mento da idade para concessão da aposentadoria seria dispendi-
da com benefícios por doenças e/ou acidentes relacionados ao 
trabalho, que cresceriam ainda mais - o Brasil mantém oficial-
mente uma média de 700 mil acidentes de trabalho por ano - 
diante do fato que em nenhum momento se discutiu maneiras 
de prevenir que o obreiro, ao longo de sua vida laboral, sofra um 
desgaste corporal e/ou mental excessivo, se desconhecendo no 
Brasil, por falta de estudos, as condições nas quais o trabalhador 
envelhece.

Logo, o Estado ao aumentar a idade para a obtenção da 
aposentadoria sem discutir as normas relacionadas a saúde e a 
segurança no trabalho (SST) que deveriam ser aplicadas a am-
bientes com trabalhadores mais velhos, sem estudar como o tra-
balhador envelhece no Brasil, sem uma política pública efetiva 
que mantenha essa camada populacional empregada e sem se 
combater o ageism colocará sua população mais velha na informa-
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lidade, exposta aos mais diversos riscos para sobreviver, tornan-
do uma poderosa força que poderia ser utilizada pelo mercado 
em um segmento populacional excluído e doente, uma vez que 
não se sentiram útil a sociedade.

Cabe a academia e a instituições estatais como a Fundação 
Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – 
apesar de quase sem servidores e recursos – encontrar maneiras 
de se antecipar às disfunções do trabalhador, adequando o am-
biente de trabalho e as funções exercidas para que este permane-
ça por mais tempo e de maneira saudável em atividade, de modo 
a se garantir ao trabalhador brasileiro um envelhecimento digno 
e independente, e que este possa se aposentar com um benefício 
que lhe permita usufruir, ao menos em uma parte da vida, dos 
direitos constitucionalmente assegurados, mas que infelizmente 
são tão corriqueiramente violados.

Apenas o pensar e agir conjunto integrando diversas sea-
ras, como educação, trabalho e saúde, tornará possível fomen-
tar na sociedade brasileira e nas organizações empresariais uma 
nova visão sobre o papel do trabalhador mais velho e/ou do tra-
balhador idoso na economia brasileira, o que permitirá a efetiva-
ção de modificações nos ambientes de trabalho - especialmente 
na segurança e saúde do trabalho -  permitindo uma maior e per-
manente atuação desses trabalhadores no mercado laboral bra-
sileiro, o que reduzirá as pressões previdenciárias e assegurará a 
permanência do sistema de seguridade social.
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Direitos, Diversidade e Cidadania

Nellis Oliveira Santos 

Caminhoneiro: orgulho pela profissão e refúgios.

Introdução

Conforme o Ministério de Transportes, Portos e Aviação 
Civil, o Brasil possui os seguintes valores referentes aos tipos de 
modais, segundo dados disponíveis em 2018, (BRASIL, 2018).

• Rodoviário: são 1.435,8 mil quilômetros de malha 
rodoviária no país;
• Ferroviário: existem 47,8 mil km de vias ferroviá-
rias no país.
• Aquaviário: ao todo são 8,5 mil quilômetros de 
costas navegáveis.
• Aeroviário: ao todo são 2.457 aeródromos regis-
trados na Agência Nacional de Aviação Civil - Anac.

A malha rodoviária no Brasil é considerada predominante 
entre os modais brasileiros, de acordo divulgado por meio do 
IBGE (2014). Foi divulgado pela Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres - ANTT em 2018, o total de cadastrados de cami-
nhões no sistema, igual a 584.827 mil, podendo ser observado 
por categorias na Tabela 1, (ANTT, 2018).

Tabela 1. Total da frota de caminhões por categoria
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Transportadores - Frota / Tipo de Veículo

Tipo de Veículo Tipo de 
Veículo 

Autôno-
mo 

Empre-
sa 

Coopera-
tiva Total

CAMINHÃO LEVE (3,5T A 
7,99T) 67966 48381 1060 117407

CAMINHÃO SIMPLES (8T 
A 29T) 245908 217846 3666 467420

Total 313874 266227 4726 584827

Fonte: ANTT, 2018.

De acordo Santos Kawamoto e Cardoso (2017, p. 150), o 
caminhoneiro “[...] está inserido diretamente no processo logís-
tico do Brasil para dar vazão e fluxo nas entregas desde as maté-
rias primas ao produto final para o consumidor [...]”.

Conforme Masson e Monteiro (2010), com todas as difi-
culdades os caminhoneiros possuem em sua atividade de traba-
lho como motorista se orgulha da profissão, mas essa satisfação 
não supre seu sentimento de vazio que se propaga intensamente.

A profissão caminhoneiro, em virtude da distância fami-
liar e dos amigos condiciona o profissional a um determinado 
isolamento social, contudo reduz o caminhoneiro na busca por 
socializar-se nos ambientes que se encontram de acordo as via-
gens e lugares diferentes em virtude de suas respectivas entre-
gas, (MASSON; MONTEIRO, 2010).

Para Sedano (et al, 2010), o estresse justamente por dirigir 
por muitas horas atentas e a questão emocional por ficar longe 
da família chegando a ser meses, contudo a cobrança constante 
para efetuar as entregas, direcionam os caminhoneiros a buscar 
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fugas de várias maneiras dessas atenuantes de seu dia a dia nas 
estradas.

Conforme Silva (2015), devido à solidão e distância da fa-
mília, procuram conforto no fato de serem aventureiros e conhe-
cer muitos lugares e pessoas.

Após defesa no programa de Mestrado em Políticas Públi-
cas da Universidade de Mogi das Cruzes, com título “Caminho-
neiro de transporte rodoviário de cargas: busca de tratamentos 
odontológicos” – foi observado a necessidade na busca na iden-
tificação de evidências acadêmicas referente condição emocio-
nal relacionado a solidão do caminhoneiro e a distância familiar, 
dando origem ao título para esse estudo.

A pesquisa procura identificar estudos sobre caminho-
neiros se existe um sentimento de solidão em decorrência da 
distância familiar, e com isso busca refúgios em detrimento as 
condições de trabalho. 

O caminhoneiro estando solitário devido à distância da fa-
mília busca refúgio por meio do uso princípios psicoativos e/
ou sexo fora do casamento. Os caminhoneiros chegam a utilizar 
princípios psicoativos para sem manterem acordados, dirigindo 
por mais tempo, realizando as entregas com mais rapidez para 
voltarem para seu âmbito familiar.

Vida de caminhoneiro

Conforme Santos, Kawamoto e Cardoso (2017) o cami-
nhoneiro vem a ser uma peça importante para a logística de 
transporte rodoviário no Brasil, sendo um modal que predomina 
entre os transportes brasileiros, de acordo divulgado por meio 
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do (IBGE, 2014). 
Para Gomes e Bonvicini (2016, p.8) o trabalho dos cami-

nhoneiros, [...] “é permeado por pressões do dia a dia nas es-
tradas, violência do trânsito, insegurança, medo, metas a serem 
cumpridas e longas jornadas de trabalho”.

Conforme Masson e Monteiro (2010), com todas as difi-
culdades os caminhoneiros possuem em sua atividade de traba-
lho como motorista se orgulha da profissão, mas essa satisfação 
não supre seu sentimento de vazio que se propaga intensamente 
por não:

• compartilhar do desenvolvimento de seus filhos;
• estar e passear com a esposa;
• conseguir passar os finais de semana com a famí-
lia;
• não saber exatamente quando voltará de viagem.

No estudo de Masson e Monteiro (2010) as condicionan-
tes para o trabalho de caminhoneiro gera uma tensão constante 
nesse profissional, desde sua partida até seu retorno para casa, 
observado a seguir.

• Dirigir por muitas horas;
• Responsabilidade total pela carga que conduz;
• Prazos curtos para entregas;
• Atenção constante ao volante com receio de aci-
dente;
• Necessidade financeira para sanar dívidas;
• Distância familiar;
• Falta de tempo para distração ou laser;
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• Ausência de tempo para prática de exercícios;
• Maus hábitos alimentares.

Para Sedano (et al, 2010), o estresse justamente por dirigir 
por muitas horas atentas e a questão emocional por ficar longe 
da família chegando a ser meses, contudo a cobrança constante 
para efetuar as entregas, direcionam os caminhoneiros a buscar 
fugas de várias maneiras dessas atenuantes de seus dia a dia nas 
estradas, como observado em estudo com 16 caminhoneiros, a 
seguir.

• Consumo alcoólico 51,1%.
• Uso de anfetaminas para redução do sono 18,9%.

Krause e Carneil (2014) observaram por meio de seus es-
tudos com 32 participantes, visto na Tabela 2 a seguir.

Tabela 2. Resultados sobre horas de trabalho, horas dormidas e o uso 
de inibidores do sono. Ji Paraná, 2014.

Variáveis Total %

Permanência de dias viajando Total %

0 a 10 15 46,87%

11 a 20 7 21,87%

21 a 30 10 31,25%

Quantidade de horas de sono Total %

2h a 4h 1 3,12%

4h a 6h 4 12,5%

6h a 8h 15 46,87%

>= 8h 12 37,5%
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Insônia Total %

Sim 2 6,25%

Não 30 93,75%

Consumo de medicamento para 
inibir o sono o Total %

Algumas Vezes 1 3,12%

Raramente 3 9,37%

Nunca 28 87,50%

Fonte: Krause e Carneil, 2014.

Para Silva (2015), o dia a dia dos caminhoneiros que atu-
am em rotas longas está marcado por:

• longas jornadas solitárias;
• distanciamento da família;
• situações desaforáveis para repouso e sono;
• precárias condições de higiene;
• alimentação inadequada;
• uso de estimulantes e outras drogas para aguenta-
rem longas jornadas de trabalho, estresse e cansaço;
• longas esperas para cargas e descargas;
• desvalorização da profissão caminhoneiro e remu-
neração.

Conforme estudo de Sinagawa (2012), com 1.316 cami-
nhoneiros entre os anos de 2008 a 2012, sendo realizados exa-
mes toxicológicos relativos ao uso de drogas por meio da urina, 
foi identificado que: caminhoneiros solteiros ou viúvos 10,7% 
apresentaram resultados positivos, 3,6% casados ou amasiados 
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obtiveram resultados positivos e do total da amostra 7,8% foram 
positivos de acordo análises toxicológicas.

Sinagawa (2012) identificou também o uso de drogas esti-
mulantes estava atrelado à:

• idade do caminhoneiro;
• estado civil;
• consumo de álcool;
• distância longa percorrida;
• tempo reduzido do sono noturno.

A profissão caminhoneiro, em virtude da distância fami-
liar e dos amigos condiciona o profissional à um determinado 
isolamento social, contudo reduz o caminhoneiro na busca por 
socializar-se nos ambientes que se encontram, de acordo as via-
gens e lugares diferentes em virtude de suas respectivas entre-
gas, (MASSON; MONTEIRO, 2010).

Conforme Silva (2015, p. 139), “Para cada dificuldade, eles 
apresentam um fator atenuante. Para a solidão e distância da fa-
mília, buscam consolo no fato de serem aventureiro e conhecer 
vários lugares e pessoas”.

Para Magno e Castellanos (2016), os caminhoneiros que 
realizam rotas longas necessitam de rotinas familiares e assim 
se tornam vulneráveis a infecção para HIV e AIDS, criando elos 
com pessoas que compõem um contexto de interação social, es-
tabelecendo relações.

De acordo Alessi e Alves (2015), o profissional caminho-
neiro está mais suscetível a doenças como DST e HIV/AIDS, não 
está exclusivamente atrelado ao tempo de permanência fora de 
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casa, mas à cultura intrínseca a essa categoria. 
Villarinho (et al, 2002) afirma por meio de seu estudo que 

independentemente se o caminhoneiro atua em pequenas ou 
longas distâncias sua vulnerabilidade para contágio do HIV e ao 
desenvolvimento de Aids, está relacionada ao desenvolvimento 
de julgamentos e modos na cultura dos caminhoneiros.

Para Rocha, Lemes e Santos (2017, p.238) os caminhonei-
ros criarão, [...] “uma cultura própria, enraizada na imagem ilu-
sória de invulnerabilidade e virilidade masculina, provando ser 
homem através da sua “genitália” e o poder centrado no pênis”.

Rocha, Lemes e Santos (2017) afirmam também que o uso 
inadequado de preservativos, influência do consumo do álcool, 
uso de drogas legais e ilegais, pouco conhecimento para hábitos 
saudáveis e maneiras de prevenção as doenças, procura por con-
sultas médicas quase que somente em último caso, a busca por 
informações sobre saúde ocorre por meio dos colegas do traba-
lho ou atendentes de farmácia. 

Para Santos, Kawamoto e Cardoso (2017, p.142), [...] “ne-
cessita-se urgentemente de políticas públicas para ajustar e me-
lhorar todas as necessidades e condições laborais e físicas a essa 
classe de trabalhadores”.

Metodologia

Após defesa no programa de Mestrado em Políticas Públi-
cas da Universidade de Mogi das Cruzes, com título “Caminho-
neiro de transporte rodoviário de cargas: busca de tratamentos 
odontológicos” – foi observado a necessidade na busca na iden-
tificação de evidências acadêmicas referente condição emocio-
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nal relacionado a solidão do caminhoneiro e a distância familiar, 
dando origem ao título para esse estudo.

A pesquisa procurou identificar estudos sobre caminho-
neiros, se existe um sentimento de solidão em decorrência da 
distância familiar, e com isso buscar refúgios em detrimento as 
condições de trabalho. O caminhoneiro estando solitário devido 
à distância da família busca refúgio por meio do uso de princí-
pios psicoativos e/ou sexo fora do casamento. 

Os caminhoneiros chegam a utilizar princípios psicoativos 
para sem manterem acordados, dirigindo por mais tempo, re-
alizando as entregas com mais rapidez para voltarem para seu 
âmbito familiar. 

O processo inicial de desenvolvimento das hipóteses se 
deu a partir do desenvolvimento da dissertação do mestrado em 
Políticas Públicas e por meio das buscas nas bases de pesquisa, 
onde foram observados estudos referentes a DST, HIV e a AIDS 
por caminhoneiros e solidão resultante da distância familiar. 

O estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa ex-
ploratória determinando o objeto de pesquisa, para então ser 
realizada a revisão sistemática de literatura, sendo utilizados 
estudos relacionados diretamente com os objetivos e excluídos 
todos outros que não condiziam com o objeto de estudo, e isso 
de valeu sendo observado o resumo e conclusões dos estudos 
buscados.

Utilizaram-se preferencialmente artigos publicados no 
idioma português. As palavras-chave utilizadas na busca de ma-
teriais foram: Caminhoneiro. Saúde. Condições de trabalho.

Para seleção dos estudos foram utilizadas as bases de pes-
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quisas ScieLO, MEDLINE, LILACS, Periódico CAPES e Google 
Acadêmico. O referencial teórico para fundamentação do estudo, 
aqui presente, foram analisados de forma sistemática para con-
textualizarem com os objetivos estabelecidos conforme objeto 
de estudo.

Resultados e discussão

Visto que o estudo buscou identificar estudos sobre cami-
nhoneiros se existe um sentimento de solidão em decorrência da 
distância familiar, e com isso busca refúgios em detrimento às 
condições de trabalho.

Observou-se que o caminhoneiro estando solitário devido 
à distância da família, busca refúgio por meio do uso princípios 
psicoativos e/ou sexo fora do casamento, dados os conceitos dos 
autores a seguir. 

Masson e Monteiro (2010), Sedano (et al, 2010) e Silva 
(2015) afirmam que a distância familiar contribui como um fator 
de estresse justamente por ficar longe da família por até meses.

De acordo Masson e Monteiro (2010), os caminhoneiros 
se orgulham da profissão, mas essa satisfação não supre seu sen-
timento de vazio que se propaga intensamente por não compar-
tilhar do desenvolvimento de seus filhos, estar e passear com a 
esposa e conseguir passar os finais de semana com a família.

Sinagawa (2012) identificou que caminhoneiros solteiros 
ou viúvos 10,7% apresentaram resultados positivos no uso de 
drogas e 3,6% casados ou amasiados obtiveram resultados posi-
tivos de uso de acordo análises toxicológicas.

De acordo Villarinho (et al, 2002), Alessi e Alves (2015) 
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e Magno e Castellanos (2016) e Rocha, Lemes e Santos (2017), 
os caminhoneiros se tornam vulneráveis a infecção para HIV e 
AIDS, criando elos com pessoas que compõem um contexto de 
interação social, estabelecendo relações, mas não está exclusiva-
mente atrelado ao tempo de permanência fora de casa, mas à cul-
tura arraigada na imagem aparente de invulnerabilidade e viri-
lidade masculina, ratificando ser homem por meio de seu órgão 
genital. Porém, Rocha, Lemes e Santos (2017) afirma podendo 
ser parte dessa cultura o uso inadequado de preservativos, influ-
ência do consumo do álcool, uso de drogas legais e ilegais, pouco 
conhecimento para hábitos saudáveis e maneiras de prevenção 
as doenças, procura por consultas médicas quase que somente 
em último caso, a busca por informações sobre saúde ocorre por 
meio dos colegas do trabalho ou atendentes de farmácia.

Quanto aos caminhoneiros, estes chegam a utilizar prin-
cípios psicoativos para sem manterem acordados, dirigindo por 
mais tempo, realizando as entregas com mais rapidez para volta-
rem para seu âmbito familiar, foram apresentados os fundamen-
tos pelos autores a seguir.

Conforme Sinagawa (2012), Krause e Carneil (2014) e Sil-
va (2015), observaram por meio de seus estudos situações onde 
caminhoneiros fizeram uso de medicamento, estimulantes e ou-
tras drogas para aguentarem longas jornadas de trabalho, estres-
se e cansaço para inibir o sono. Para Sedano (et al, 2010), os 
caminhoneiros, devido ao estresse por dirigir por muitas horas 
atentas, estas condicionavam a 51,1% deles ao consumo alcoóli-
co e 18,9% ao uso de anfetaminas para redução do sono. 

Sinagawa (2012) identificou também o uso de drogas esti-
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mulantes estava atrelado à idade do caminhoneiro, estado civil, 
consumo de álcool, distância longa percorrida e tempo reduzido 
do sono noturno. 

Para Sedano (et al, 2010), Masson e Monteiro (2010), Go-
mes e Bonvicini (2016) o trabalho dos caminhoneiros vem a ser 
uma atuação constante sob tensão e cobrança por determinados 
fatores:

• violência do trânsito
• insegurança;
• medo;
• metas a serem cumpridas;
• dirigir por muitas horas;
• responsabilidade total pela carga que conduz;
• prazos curtos para entregas;
• atenção constante ao volante com receio de aci-
dente;
• necessidades financeiras para sanar dívidas;
• falta de tempo para distração ou laser;
• ausência de tempo para prática de exercícios;
• maus hábitos alimentares.

Considerações finais

Foi observado que apesar das condições de trabalho e dis-
tância familiar os caminhoneiros criam elos com pessoas que 
compõem um contexto de interação social, estabelecendo rela-
ções pelos locais que passam realizando suas entregas, mas não 
está exclusivamente atrelado ao tempo de permanência fora de 
casa, mas à cultura arraigada na imagem aparente de invulnera-
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bilidade e virilidade masculina. Porém parte dessa cultura está 
condicionada ao uso inadequado de preservativos, influência do 
consumo do álcool, uso de drogas legais e ilegais, pouco conhe-
cimento para hábitos saudáveis e maneiras de prevenção as do-
enças, procura por consultas médicas quase que somente em úl-
timo caso, a busca por informações sobre saúde ocorre por meio 
dos colegas do trabalho ou atendentes de farmácia.

Foi identificado também o uso de drogas estimulantes 
está atrelado à idade do caminhoneiro, estado civil, consumo 
de álcool, distância longa percorrida, tempo reduzido para sono 
noturno, prazos para entregas e por todas as tensões que são 
submetidos. 

 A equivalência desse estudo foi identificar se existe um 
sentimento de solidão em decorrência da distância familiar, e 
com isso a busca por refúgios em detrimento às condições de 
trabalho. Foi possível observar que a distância afeta emocional-
mente esses profissionais, porém a busca de refúgios por meio 
do uso dos princípios psicoativos, para voltarem ao seu âmbito 
familiar mais rápido por trabalharem direto, inibindo o sono não 
teve relação, mas observado o uso para atenderem as metas de 
entregas e quanto mais realizarem mais aumentam sua renda. 

O sexo fora do casamento não foi observado relação do 
refúgio em detrimento à solidão, mas como necessidade de se 
manter uma cultura sobreposta pela ausência de práticas corre-
tas de hábitos saudáveis, com isso evidências de transmissões 
por DST, HIV e AIDS.

Sugere-se estudos mais aprofundados sobre o tema para 
o desenvolvimento da promoção à saúde com fundamentação 
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psicopedagógica adequada à categoria por meio de Políticas Pú-
blicas.
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Introdução

A produção e a circulação de manifestações culturais têm 
significados na tradição e na cultura regionais. A tradição resulta 
de processos de aprendizagens e permanecem como registros 
nas memórias individuais e coletivas. Experiências, práticas e 
memórias compartilhadas socialmente por um determinado gru-
po ou comunidade geram significados que podem fortalecer as 
relações entre os membros desse grupo, assim como possibilitar 
a construção de suas culturas (MORIGI et al., 2012). 

A cultura, nas perspectivas sociológica e antropológica, de-
corre do acúmulo de informações significantes, constituindo um 
sistema de referências simbólicas onde são estabelecidas as teias 
de significados construídas pelo homem (TRIANI et al., 2017).  

As práticas culturais populares, que incluem a transmissão 
de valores, significados, aprendizagens, tradições e conhecimen-
tos coletivos, são estabelecidas na comunicação oral entre mem-
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bros protagonistas de um grupo (MORIGI et al., 2012). Essas 
práticas culturais, entendidas como cultura imaterial, são assim 
transmitidas de pessoa para pessoa, de pai para filho, de grupo 
para outro grupo e de geração para geração. Essas transmissões, 
que dependem da memória dos membros de um grupo que com-
partilham um mesmo espaço geográfico, constituem a memória 
social.

Musarrat et al. (2017), ao discutirem as questões socio-
culturais sobre a identidade cultural, explicam que os objetos 
físicos na cultura são associados a ideias sobre esses objetos. A 
cultura material é constituída de objetos físicos, recursos e es-
paços, que as pessoas utilizam para definirem suas culturas nas 
quais se incluem os lares, vizinhos, cidades, animais, produtos, 
plantas entre outros. A cultura imaterial, por sua vez, inclui as 
ideias, crenças, valores, normas, moral e linguagens; são experi-
ências aprendidas e acumuladas e transmitidas socialmente por 
uma comunidade.

Os conhecimentos, crenças e experiências humanas são 
embebidas e acumuladas por meio da cultura (MARKOVÁ, 
2010). Conhecimentos construídos e compartilhados social-
mente, em suas diferentes formas e articulações, e utilizados 
com finalidades práticas conduzem a construção das realidades, 
identidades sociais e práticas culturais de um grupo. Essas cons-
truções constituem as Representações Sociais (JODELET, 2002). 

A cultura consiste de uma rede de Representações Sociais 
e estas constituem uma forma particular de cultura. Análises das 
Representações Sociais são essenciais para o entendimento da 
cultura uma vez que são construídas e tomam forma num deter-
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minado contexto cultural (PSALTIS, 2012).
A força das Representações Sociais nos grupos ou comu-

nidades não é devida a sua origem social, mas pela possibilida-
de de ser compartilhada por todos e ser reforçada pela tradição 
(MORIGI et al., 2012). Além disso, as Representações Sociais 
transportam a memória coletiva assegurando aos grupos so-
ciais um grau de continuidade ao longo do tempo (WAGONER, 
2016). Essa continuidade estabelecida pela narrativa permite 
o estabelecimento de uma linha de semelhança e experiências 
continuadas ao longo do tempo que, por sua vez, possibilitam 
a sobrevivência e a construção da identidade cultural como um 
grupo (BART-TAL, 2014).

Na perspectiva das Representações Sociais, a memória 
mantém-se ativamente envolvida e situada social e materialmen-
te e se reconstrói orientada para o futuro. A memória é de na-
tureza coletiva e construída socialmente por um grupo; embora 
sejam os indivíduos que possuem as memórias, elas não existem 
individualmente (BANCHS, 2014). Bart-Tal (2014) considera a 
memória como um tipo de Representação Social, uma vez que 
os conceitos, que são produtos de abstrações mentais, são códi-
gos compartilhados e se referem a conhecimentos comuns das 
pessoas e podem ser ancorados num contexto e numa rede de 
significados. 

Para o entendimento dos significados das relações entre 
conhecimentos, crenças e realidades locais e suas retóricas, com 
a finalidade de buscar compreensões além das barreiras cultu-
rais, há necessidade de utilizar estudos analíticos quali-quan-
titivos que permitam evidenciar diferenças e semelhanças nas 
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Representações Sociais e seus significados entre grupos especí-
ficos.

A teoria das Representações Sociais aborda os fenômenos 
múltiplos da sociedade estudados em complexidades distintas 
(SÊGA, 2000). O conceito de Representação Social foi construí-
do por meio da dialética entre diferentes teorias, autores e áreas 
do conhecimento, tendo sido integrada na sua composição ideias 
da Sociologia e Antropologia. As Representações Sociais são 
construções mentais sobre um dado objeto e constituem um elo 
entre o real, o psicológico e o social, sendo capaz de estabelecer 
conexões entre a vida abstrata do saber e das crenças com a vida 
concreta do indivíduo e seus relacionamentos e trocas com os 
demais. O estudo das Representações Sociais procura compre-
ender, não só o que as pessoas pensam sobre um determinado 
assunto ou objeto relevante, mas, também, procura entender a 
forma como elas pensam (SCHERER; BALDIN, 2013). 

A cultura do local e o modo de vida são elementos que 
influenciam a proximidade e a interatividade entre o sujeito e a 
natureza, e essa forma de interagir pode ser observada entre os 
seres humanos e os componentes da natureza como animais e 
plantas (BONINI; ALMEIDA-SCABBIA, 2017). O ser humano, 
como animal social, interage e usa dos outros animais para be-
nefício próprio (SCHERER; BALDIN, 2013), como as abelhas, 
que cujo interesse inclui a extração e utilização de produtos da 
colmeia. 

As Representações Sociais sobre as abelhas vão muito além 
da produção de mel, própolis, cera e geleia real, uma vez que 
também são consideradas as participações nas interações e no 
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equilíbrio de toda uma cadeia ecológica, nela estão inclusos os 
serviços ecossistêmicos. Além da produção e das questões ecoló-
gicas, são passíveis de serem evocadas e associadas às Represen-
tações Sociais que envolvem sentimentos construídos ao longo 
da vida das pessoas sobre a polinização, construção da colmeia e 
organização da vida social, assim como sobre a responsabilidade 
dos seres humanos para com as abelhas (BALBINO et al., 2015).

Abelhas

Existem cerca de 20 a 30 mil espécies de abelhas no mun-
do (MICHENER, 2007), e no Brasil ocorrem em torno de 1.850 
espécies descritas (ASCHER; PICKERING, 2018). No entanto, 
estimam-se que a fauna de abelhas brasileiras pode ser com-
posta por aproximadamente três mil espécies (SILVEIRA et al., 
2002). Em um recente levantamento por meio de dados de lite-
ratura sobre a diversidade de abelhas que ocorrem no Alto Tie-
tê, foram encontrados registros de 291 espécies, principalmente 
das famílias Halictidae e Apidae. As espécies mais abundantes 
são as abelhas sociais, a espécie exótica Apis mellifera e da tribo 
Meliponini. Entre as abelhas Meliponini, as mais conhecidas po-
pularmente são Melipona quadrifasciata (mandaçaia) e Tetragonisca 
angustula (jataí) (CORDEIRO et al., 2017). 

As abelhas têm grande relevância ambiental e econômica. 
Elas são agentes ambientais essenciais para a polinização que 
permite a geração de frutos e sementes, garantindo a reprodução 
e variabilidade genética vegetal, além de fomentar a produção 
primária de plantas e animais, a ciclagem de nutrientes e a ocor-
rência de outros serviços ecossistêmicos que favorecem não só a 
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vida selvagem, bem como a humana, com o aumento da produ-
ção agrícola, o controle biológico, e a regulação da erosão do solo 
(SILVA et al., 2014). As abelhas são responsáveis pela poliniza-
ção de aproximadamente 75% das plantas cultivadas utilizadas 
direta ou indiretamente na alimentação humana. Elas polinizam 
pelo menos um terço das culturas agrícolas ao redor do globo 
e constituem agentes indispensáveis para a produção mundial 
de alimentos (IMPERATRIZ-FONSECA et al., 2010; KLEIN et 
al., 2007). Mesmo assim sua valoração por diversos setores da 
sociedade ainda não condiz com o papel indispensável que estes 
insetos representam.

A abelha Apis mellifera é uma espécie social, com ferrão 
funcional e exótica no Brasil, fruto da hibridização da abelha eu-
ropeia – Apis mellifera mellifera e a abelha africana - Apis mellifera 
scutellata. Esta espécie de abelha gera muitos produtos apícolas 
como mel, pólen, apitoxina, cera e própolis e proporciona im-
pactos socioeconômicos positivos no Brasil, mas compete por 
recursos florais (pólen e néctar) com as espécies nativas, pois 
suas colmeias são muito populosas (ALVES-DOS-SANTOS et 
al., 2014). 

Outras abelhas sociais importantes são as abelhas Meli-
ponini, comumente chamadas de abelhas-sem-ferrão ou abelhas 
indígenas e algumas são passiveis de manejo para a criação ra-
cional (NOGUEIRA-NETO, 1997). A polinização pelas abelhas-
-sem-ferrão tem destaque em ecossistemas naturais e agrícolas, 
sendo capazes de polinizar 30% a 90% da flora nativa, além de 
produzir mel e alguns produtos medicinais (KERR, 1997).

Recentemente, tem se documentado um declínio de espé-
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cies de abelhas no mundo (BIESMEIJER et al., 2006; BECHER 
et al., 2013). Houve perda de colônias de Apis mellifera em todo 
Hemisfério Norte, e mais especificamente, nos Estados Unidos 
90% das colônias morreram em 2006-2007 (OLDROYD, 2007). 
O motivo para estas perdas foi denominado “colony collapse di-
sorder” (CCD) (VAN ENGELSDORP et al., 2009), e refere-se à 
grande mortalidade de abelhas de uma colmeia de forma rápida. 
As causas do CCD são relacionadas às ações antrópicas que de-
vastam e modificam o ambiente natural, sendo a aplicação exces-
siva de defensivos agrícolas uma das principais ameaças (LIMA; 
ROCHA, 2012).    

O uso excessivo de agrotóxicos são os fatores mais crí-
ticos e difíceis de reverter na população de polinizadores (AL-
VES-DOS-SANTOS et al., 2014). Quando as abelhas visitam as 
flores, contaminam-se com os defensivos agrícolas que causam 
a mortalidade automática de milhares de adultos ou imaturos. 
Ademais os agrotóxicos podem causar efeitos subletais comple-
xos, como problemas motores, nervosos, sensoriais e reprodu-
tivos (LIMA; ROCHA, 2012; RATNIEKS; CARRECK, 2010). O 
sumiço das abelhas pode causar um grande impacto global, o 
que é preocupante não apenas no aspecto produtivo apícola e 
para a produção de alimentos, mas principalmente pelo desequi-
líbrio ambiental grave que pode acarretar (IMPERATRIZ-FON-
SECA et al., 2012). 

No Alto Tietê vem sendo presenciado constantes morta-
lidades de colônias de Apis mellifera. Os apicultores relatam que 
essa mortalidade teve início por volta de 2010, coincidindo com 
os primeiros relatos de CCD. Considerando este fato e o fenô-
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meno global citado que ameaça a vida das abelhas, a teoria das 
Representações Sociais, pode ser utilizada como ferramenta para 
o propósito deste estudo. Dentro deste escopo, o objetivo deste 
trabalho foi identificar e analisar as Representações Sociais de 
apicultores e agricultores do Alto Tietê Cabeceiras sobre abe-
lhas, para avaliar as causas que contribuem direta ou indireta-
mente com a mortalidade destes polinizadores na região e quais 
as medidas adotadas para evitar este dano ambiental.

Área de estudo

A Região do Alto Tietê Cabeceiras engloba os municípios 
de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Ita-
quaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel 
e Suzano; sendo todos eles próximos à nascente do  rio Tietê 
(NALON et al., 2008). Parte destes municípios pertence à Re-
gião Metropolitana de São Paulo e está localizada em uma bacia 
hidrográfica de mesmo nome, cuja extensão corresponde a 2.592 
km2, com 1.593.224 milhões de habitantes (SEADE, 2005; NA-
LON et al., 2008; MELONI, 2016). É uma região estratégica sob 
o ponto de vista ambiental e agrícola, pois 64% do seu território 
possui áreas de mananciais e seus municípios fazem parte da Re-
serva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, onde encon-
tramos algumas Unidades de Conservação (RAYMUNDO et al., 
2010). Além disso, é uma região com muitas unidades agrícolas. 
Segundo estudos realizados pelo Levantamento Censitário das 
Unidades de Produção (LUPA) da Secretaria de Agricultura de 
São Paulo, o Alto Tietê possui aproximadamente 5.000 unida-
des produtivas agrícolas, com produção bastante diversificada e 
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a apicultura está incluída neste grupo.

Métodos

Participantes

Participaram da pesquisa 61 voluntários sendo 31 apicul-
tores e 30 agricultores. Dentre os participantes dois eram apicul-
tores e agricultores. Todos os participantes possuem e/ou estão 
envolvidos com unidades produtivas, como apiários ou agrícola, 
situadas nos municípios de Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz de 
Vasconcelos, Arujá, Poá, Biritiba-Mirim e Guararema.

Instrumento de coleta de dados

Foi construído questionário/roteiro de entrevista conten-
do questões abertas e fechadas com as dimensões sobre perfil do 
participante, conhecimentos sobre espécies, produtos e manejo 
de abelhas e representações sobre a importância das abelhas, in-
terferência humana, fatores associados à sobrevivência das abe-
lhas e sentimentos de envolvimento e responsabilidades.

Procedimentos de Coleta dos dados

Os questionários foram aplicados em visita nas proprieda-
des ou contato com os apicultores e agricultores. Quando ocor-
reu impossibilidade ou dificuldade de aplicação do questionário, 
devido às atividades ou ocupação, as questões foram lidas para 
os participantes e suas respostas registradas para análise ou as 
respostas foram enviadas por e-mail para os pesquisadores. Al-
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guns participantes optaram por responder via telefone. Todas 
as respostas registradas foram devolvidas para os participantes 
para garantir a fidelidade das transcrições.

Análise dos dados

As respostas dadas às questões fechadas foram tabuladas 
e suas frequências expressas em porcentagens. As respostas da-
das às questões abertas foram analisadas aplicando a Técnica de 
Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009; FRANCO, 2008). As fre-
quências das categorias oriundas da Análise de Conteúdos fo-
ram expressas em porcentagens. 

Foi utilizado o teste do Qui-quadrado (χ2) para analisar as 
frequências das respostas e das categorias, considerando  valores 
p < 0,05 estatisticamente significativos e com auxílio do progra-
ma BIOESTAT 5.0 (AYRES et al., 2007).

Aspectos éticos 

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo comitê de Éti-
ca em pesquisa com seres Humanos da Universidade de Mogi 
das Cruzes, processos CAEE números 54369316.3.0000.5497 e 
54369216.1.0000.5497.

Resultados e Discussão

A distribuição da frequência dos participantes segundo o 
gênero e tipo de atividade é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 – Distribuição das frequências (F) de apicultores e agri-
cultores segundo os gêneros.
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Há amplo predomínio do gênero masculino tanto nas ati-
vidades de apicultura (80,6%) como na agricultura (80,0%). A 
participação das mulheres nessas atividades soma 19,7%. As 
diferenças entre as frequências não são estatisticamente signi-
ficativas (p = 9,433). Porém, os resultados indicam que tanto 
a apicultura como a agricultura são atividades que tendem para 
um caráter predominantemente masculino. 

As amplitudes das idades variaram de 17 a 73 anos entre 
os agricultores e de 18 a 77 anos entre os apicultores (Tabela 2). 
As faixas etárias diferem entre si (p < 0,001), especialmente en-
tre 17 e 30 para os apicultores; e entre 31 e 45 anos, para os agri-
cultores. Nas faixas etárias a partir de 46 anos, as diferenças não 
são estatisticamente significativas (p = 0,547). Portanto, não há 
uma tendência de faixa etária entre os participantes; jovens e 
idosos realizam atividades agrícolas e apícolas.

Tabela 2 – Distribuição das frequências (F) das faixas etárias de api-
cultores e agricultores.
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Dentre os agricultores, 46,6% indicou conhecer abelhas 
nativas tendo citado nomes populares como a jataí, mamanga-
va, “pretinha que enrola no cabelo” e mandaçaia. Com relação 
às abelhas africanizadas (Apis mellifera), 82,5% dos agricultores 
declararam conhecer a espécie e 79,2% já as observaram no Alto 
Tietê. Enquanto que as espécies nativas, como jataí e mandaçaia, 
foram observadas por 36,3% dos entrevistados. A capacidade de 
distinção entre abelhas nativas e exótica (Apis mellifera) foi indi-
cada por 96,7% dos apicultores. Obviamente, 100% dos apicul-
tores declararam conhecer a abelha Apis mellifera, e todos sabem 
manejar suas colônias. 

Quando os apicultores foram questionados de forma mais 
específica sobre quais outras abelhas conhece ou observa na re-
gião, foram mencionadas espécies de abelhas-sem-ferrão, como 
jataí, mandaçaia, boca-de-sapo (Partamona helleri) e arapuá ou 
“aquela que agarra no cabelo” (Trigona spinipes) e espécies de há-
bito solitário (não vivem em colônias), como a mamangava de 
chão (Bombus spp.) e a mamangava de toco (Xylocopa spp.). Os 
apicultores possuem conhecimentos e discernimento sobre as 
abelhas nativas e descrevem comparativamente aspectos mor-
fológicos, citando a origem dos nomes populares. Além disso, 
possuem conhecimentos fundamentais sobre o papel ecológico 
das abelhas. Mas, sabendo que na Região do Alto Tietê foram 
registradas quase 300 espécies de abelhas (CORDEIRO et al., 
2017), o conhecimento dos apicultores e agricultores sobre essa 
fauna de polinizadores ainda é muito precário. A maior parte das 
espécies de abelhas citadas pelos apicultores são sociais que pos-
suem colônias extremamente numerosas, portanto, são as mais 
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abundantes na natureza. 
Os apicultores demonstram entendimentos e compreen-

são sobre a importância e o papel das abelhas para os serviços 
ecossistêmicos, como é o caso da polinização de plantas especí-
ficas. Por exemplo, eles têm conhecimento que as abelhas ma-
mangavas polinizavam as espécies de maracujá, que se trata de 
uma interação específica abelha-planta (SIQUEIRA et al., 2009). 
Outro exemplo de interações específicas entre abelha-planta é 
o cambucizeiro (Campomanesia phaea), pois a polinização é fei-
ta exclusivamente por abelhas Colletidae e Halictidae de hábito 
noturno (CORDEIRO et al., 2016). Se essas abelhas que tem 
relações intrínsecas com estas plantas não mais existirem, es-
tas não serão mais polinizadas, e consequentemente não haverá 
produção dos frutos. 

A maioria (80%) dos apicultores reconhece a importância 
das abelhas e compreende que este inseto resguarda algum va-
lor, seja ele econômico, ambiental ou mesmo emocional. A prin-
cipal importância atribuída às abelhas foi enquadrada na catego-
ria Ambiental/Ecológica, que aparece em primeiro lugar para 
os apicultores com 56,9% de frequência de seus argumentos. 
Em segundo lugar para os agricultores com 46,8% de frequência 
de seus argumentos; estes valores não são estatisticamente dife-
rentes (p = 3,715) (Figura 1). 

A importância ecológica atribuída às abelhas é devido ao 
seu papel como agente indispensável para realização da poliniza-
ção, reprodução da flora e preservação da diversidade ambiental. 
Este é um fato muito importante, porque mostra que a valo-
ração da abelha não se dá apenas em decorrência do pano de 
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fundo econômico. Essa Representação Social dos apicultores e 
agricultores do Alto Tietê sobre as abelhas está associada à visão 
ambiental/ecológica, o que pode favorecer a conscientização dos 
cidadãos para a preservação das abelhas e, consequentemente, 
ambiental com as inter-relações de plantas com os demais orga-
nismos da teia alimentar.

Figura 1 – Importância atribuída às abelhas pelos apicultores e 
agricultores.

A categoria Socioeconômica aparece em segundo lugar 
entre os apicultores com 36,9% de frequência de seus argumen-
tos e em primeiro lugar para os apicultores com 53,2% de seus 
argumentos; estes valores não são estatisticamente diferentes 
(p = 0,107). Nessa categoria estão os alimentos oriundos da 
polinização e produtos apícolas, tais como mel, própolis, cera, 
apitoxina e pólen. 
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Os agricultores relacionam a importância da abelha direta-
mente ao sucesso da produção de alimentos, e parece ter uma vi-
são restrita de que a relevância das abelhas está associada apenas 
à obtenção de produtos apícolas, principalmente mel. Devido ao 
valor comercial do mel, as abelhas, para os agricultores, são ani-
mais que podem auxiliar minimizando os custos de vida. Nos 
relatos também há referências explicitas de que “a abelha mais 
importante é a que produz mais”.

“A abelha mais importante é a que produz mais”. (Relato de 
agricultor)

A importância dada para as abelhas somente no viés eco-
nômico, como a polinização dos vegetais para venda e consu-
mo humano, é um problema engendrado na sociedade brasileira 
desde os seus primórdios, pois como cita Wood (2001; p. 67) “o 
que criou o impulso de intensificar a exploração [sobre a terra] 
não foi o surgimento das máquinas a vapor ou do sistema fabril, 
mas a necessidade intrínseca das relações de propriedade capi-
talistas de aumentar a produtividade e o lucro”. Parece ser esta 
a relação espelhada nas Representações Sociais dos agricultores 
estudados: renda e abelhas.

Corroborando para a discussão deste quadro, Nascimento 
(2016) também verificou, por meio de estudo sobre percepção 
ambiental realizado no Nordeste do Brasil, que muitos dos co-
nhecimentos da população local em relação às abelhas mostra-
ram-se superficiais, com exacerbada importância dada à abelha 
com “falsa visão de associar produtos de valor comercial à fun-
ção ambiental”, em detrimento do seu valor primordial, que é o 
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ecológico.
Ilustrando as dinâmicas das Representações Sociais e suas 

relações com a cultura sobre a valoração das abelhas, o estudo de 
Athayde et al. (2016) contrasta com as Representações Sociais 
dos agricultores do Alto Tietê. Nas comunidades nativas, grupos 
indígenas da Amazônia, pertencentes às tribos Kawaiwete, Yud-
ja, Suyá e Txicão, foi verificado que as abelhas não são valoradas 
primordialmente em função do seu papel econômico ou produ-
tivo. Os indígenas associam a relevância de sua preservação a 
uma visão cultural altruísta, revelando desinteresse econômico, 
e entendendo as abelhas como “seres dotados de espírito”, com 
os quais possuem capacidade de se comunicar por meio de uma 
relação metafísica na qual “todos os recursos naturais têm espí-
ritos, e apenas os xamãs têm o poder de comunicação com esses 
seres sobrenaturais e curar doenças provocadas por eles”.

Interessante que as diferenças entre a frequência dos ar-
gumentos dos apicultores para as categorias Ambiental/Eco-
lógica (56,9%) e a categoria Socioeconômica (36,9%) são es-
tatisticamente significativas (p = 0,049). Entre os agricultores 
essas mesmas categorias, com 46,8% e 53,2% dos argumentos, 
respectivamente, não são estatisticamente significativas (p = 
0,589). Para os apicultores a importância Ambiental/Ecoló-
gica sobrepõe-se a Socioeconômica mesmo considerando que 
a sua subsistência e de suas famílias depende da produção das 
abelhas. Dentre os argumentos dos apicultores há referências à 
produção mundial de alimentos, uma das formas de garantir o 
sustento, contribuição com a “balança econômica” e com a vida 
dos seres humanos e de outros animais. 
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Essas Representações Sociais dos apicultores são muito 
significativas uma vez que relaciona sua atividade com diferen-
tes áreas da vida, como as questões de ordem econômica ao citar 
a “balança econômica”, ou comercial, e a produção mundial de 
alimentos. De fato, o Brasil é um grande produtor de mel, pois 
em 2017 produziu 37 toneladas de mel com faturamento de R$ 
358,8 milhões ocupando a 9° posição no ranking mundial de ex-
portação de mel (ABEMEL, 2017).

Dentre as respostas dadas pelos apicultores foi possível 
identificar argumentos associados a questões de ordem emocio-
nal como a beleza dos insetos, admiração pela sua organização e 
estruturação social, valorização da abelha pelo aprendizado que 
ela traz de viver em sociedade, a solidariedade entre os indivídu-
os da colmeia. Os apicultores também manifestam interesse em 
ampliar seus conhecimentos sobre as abelhas com a finalidade 
de aprimorar o manejo sem causar danos ou prejuízos. A catego-
ria Emocional aparece com 6,2% dos argumentos dos apiculto-
res e sem indicações pelos agricultores.

Os apicultores da região do Alto Tietê relatam que por vol-
ta de 2010, iniciaram os eventos de mortandade, sumiço e dimi-
nuição das abelhas em seus apiários. Essa informação coincide 
com os primeiros de relatos da possibilidade de ocorrências de 
CCD na região Sudeste do Brasil (LIMA e ROCHA, 2012; NO-
CELLI et al., 2012; SANTOS, 2014; PIRES et al., 2016). Com 
relação a possível mortalidade de abelhas Apis mellifera na Região 
do Alto Tietê, 32,3% dos apicultores declararam não ter observa-
do mortalidade nas colônias enquanto que 67,7% apresentaram 
algum tipo de explicação. No que se refere à mortalidade das 
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abelhas nativas não ocorreram referências dos apicultores e nem 
dos agricultores, provavelmente devido ao pouco contato direto 
com estes insetos e a pouca observação do forrageamento. Os 
agricultores da região do Alto Tietê, embora tivessem declarado 
que não possuíam um controle sobre a mortalidade das abelhas 
que forrageiam em suas plantações apresentaram explicações 
para o fenômeno. Os argumentos categorizados dos apicultores 
e agricultores são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 – Frequência dos fatores relacionados à mortalidade das abe-
lhas de acordo com apicultores e agricultores.

Os cinquenta relatos dos apicultores foram distribuídos 
em oito categorias dos possíveis fatores causais da mortalidade 
de abelhas. Em primeiro lugar aparece a categoria Contamina-
ção, (24% dos argumentos), seguida por Agrotóxicos (16%), 
Falta de Alimento (14%), Desmatamento e Manejo (12%), 
Desconhecimento (8%), Urbanização (6%), Queimadas e 
Fumaça (4%) e Outros. Essas frequências são estatisticamente 
diferentes (p = 0,002).

As diferenças entre os argumentos apresentados para as 
categorias Contaminação (24%) e Agrotóxicos (16%) demons-
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tram discernimento pelos apicultores da existência de outras 
substâncias no ambiente que afetam as abelhas, tais como gases 
derivados da decomposição do lixo e resíduos químicos em geral 
provenientes de fábricas e motores dos carros. A categoria Falta 
de alimento (14%) faz referência à escassez de plantas para o 
forrageamento ou a monoculturas que disponibilizam néctar e/
ou pólen em somente um período do ano e, por essa razão, os 
apiários são mantidos com alimentação artificial (xarope de água 
com açúcar). As categorias Desmatamento (12%), Urbaniza-
ção (6%) e Queimadas e Fumaça (4%) estão inter-relaciona-
das, mas, ao responderem à questão, a maioria dos apicultores 
apresenta os argumentos em uma única resposta.

O amplo leque de fatores relacionados à mortalidade de 
abelhas no ambiente por parte dos apicultores do Alto Tietê de-
monstra um conhecimento mais apurado das relações ecológicas 
que envolvem as abelhas e, portanto, um nível de conscienti-
zação ambiental aparentemente consolidado em relação a estes 
polinizadores. Talvez aqui esteja uma das razões pelas quais foi 
constatada grande preocupação destes profissionais em apren-
der mais sobre as abelhas. 

Os argumentos apresentados pelos agricultores para o 
problema da mortalidade de abelhas são mais restritos, Agro-
tóxico (76%), Queimadas e Fumaça (16%) e Desmatamento 
(8%).  Os agricultores apresentam argumentos mais diretos sem 
fazer grandes relações ecológicas, sem ter desenvolvido um pano 
de fundo mais aprofundado quanto às questões ambientais e às 
relações múltiplas existentes entre abelhas, meio ambiente e ser 
humano. Este era um cenário esperado, pois os agricultores não 
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trabalham diretamente com as abelhas, e, portanto, em geral, 
não têm a mesma compreensão e conhecimento dos apicultores 
sobre a biologia das abelhas e seu papel ecológico.

As Representações Sociais dos agricultores indicam a ne-
cessidade de reverter esta situação buscando familiarizá-los com 
as abelhas, e mais conscientes sobre as dinâmicas ecológicas e 
real importância destes insetos. A agricultura embora não se 
baseie no manejo para a preservação dos polinizadores, ela se 
beneficia dos serviços ecossistêmicos prestados por eles. Assim, 
o agricultor precisa entender essas relações para que possa usar 
em sua propriedade técnicas que beneficiem estes agentes natu-
rais.

Este aprendizado certamente beneficiará os fragmentos de 
Mata Atlântica que existem nas adjacências dos cultivos na re-
gião do Alto Tietê. Dados sobre o desmatamento na Região do 
Alto Tietê mostram que dez municípios do Alto Tietê: Mogi das 
Cruzes, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Salesópolis, Biri-
tiba-Mirim, Santa Isabel, Guararema, Arujá e Itaquaquecetuba 
apresentam uma forte supressão de vegetação natural nos últi-
mos anos; somente entre 2012 e 2014 foram 80 ha (SOS MATA 
ATLÂNTICA e INPE, 2012, 2014). Se este acelerado e intenso 
processo de desmatamento prosseguir, os demais remanescen-
tes de Mata Atlântica serão eliminados em breve, e caso medi-
das para proteção deste Bioma na Região do Alto Tietê não se 
tornem mais efetivas, o cenário de ameaça que paira sobre as 
abelhas será ainda mais aterrador. Mas, o agricultor deve se lem-
brar que sem as abelhas, toda a sua produção será prejudicada; 
inclusive a do cambucizeiro que depende exclusivamente destes 
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insetos. 
Agricultores e apicultores não apresentam de maneira cla-

ra ou não possuem um discernimento entre causas e consequên-
cias da diminuição ou mortalidade das abelhas. Os argumentos 
sobre as consequências e problemas decorrentes da diminuição 
das populações de abelhas apontados pelos apicultores e agricul-
tores parecem voltar ou indicar os mesmos fatores relacionados 
a mortalidade. Os argumentos apresentados foram organizados 
em cinco categorias: Socioeconômicos, Problemas Ecológi-
cos, Agrotóxicos, Extermínio de Abelhas e Supressão Vege-
tal (Figura 2).

Figura 2 - Consequências e problemas decorrentes da diminuição no 
número de abelhas na Região do Alto Tietê.

Na categoria Socioeconômico foram incluídos argumen-
tos que fazem referência à diminuição da produção de alimen-
tos, devido a queda na produção agrícola e na cadeia econômica 
produtiva com a consequente diminuição de empregos e queda 
na renda. Esta categoria teve a maior frequência dos argumentos 
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entre os apicultores (45,5%) e agricultores (61,1%). A diferença 
entre as frequências dos argumentos de apicultores e agriculto-
res não é estatisticamente significativa (p = 0,157). Problemas 
Ecológicos aparecem em segundo lugar, com as frequências de 
18,1% e 22,2% dos argumentos dos apicultores e agricultores, 
respectivamente. Estão incluídos nessa categoria argumentos 
que fazem referência à disponibilidade de alimentos, com com-
prometimento dos serviços ecossistêmicos e das inter-relações 
ecológicas na cadeia trófica.

Os apicultores também apresentaram argumentos que 
foram organizados na categoria Extermínio de Abelhas como 
consequência e, ao mesmo tempo, causa da diminuição das co-
lônias. A redução do número de abelhas gera diminuição de dis-
ponibilidade das plantas que oferecem néctar e pólen que, por 
sua vez, afeta as colônias. Essa categoria aparece com 18,1% dos 
argumentos dos apicultores e mostra um entendimento de um 
processo cíclico de causa e efeito. Esse mesmo raciocínio no qual 
a consequência é também a causa, os apicultores apresentam 
com relação à categoria Supressão Vegetal, que reúne 9,1% dos 
argumentos.

Nas Representações Sociais dos apicultores e agricultores, 
os eventos de mortalidade de colônias de abelhas na região do 
Alto Tietê estão menos associados ao uso de agrotóxicos, e mais 
relacionados a fatores como o manejo inadequado e alterações 
ambientais bruscas. Nesse caso, muitas vezes consideradas “na-
turais”, mas que são promovidas na maioria das vezes pela alte-
ração antrópica dos habitats. Porém, pelo ponto de vista dos api-
cultores e agricultores, os agrotóxicos representam uma ameaça 
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menor do que os outros fatores (Figura 2).
Alguns relatos dos apicultores, tais como “tive perda de col-

meias por geada preta, muito forte [...] acabou com o pasto apícola”; “per-
di colônias devido à falta de chuva”, “a gente já observou queda de abe-
lhas devido a fatores naturais como falta ou excesso de chuva”, mostram 
a preocupação ambiental. Isto não significa dizer, porém, que 
os defensivos agrícolas não tenham nenhuma influência sobre 
a mortalidade das abelhas e que sejam inócuos. Pelo contrário, 
nas respostas dos apicultores há citações e referências aos da-
nos causados em seus apiários devido à proximidade dos locais 
de aplicação de agrotóxicos: migrações das colônias, envenena-
mento das abelhas desorientando-as, eventos que inclusive são 
confirmados pela literatura (LIMA; ROCHA, 2012; TSVETKOV 
et al., 2017). Apesar de o uso dos agrotóxicos não ter como alvo 
as abelhas, muitas vezes acabam por atingi-las porque afetam as 
áreas de forrageamento que estão próximas às lavouras ou fruti-
culturas, onde eles são aplicados sistematicamente e em grandes 
quantidades.

“tirei as caixas do local do apiário 5 anos atrás, pois perdi produ-
ção por causa dos agrotóxicos”;  “fiz boletim de ocorrência para 
denunciar [..] perdi 15 colmeias de abelhas envenenadas por ve-
neno [agrotóxicos], tinha um cheiro forte de podridão”; “tá acon-
tecendo há uns três anos [...]  as abelhas tão enxameando, estou 
perdendo abelhas, as abelhas estão abandonando as colmeias”. 
(Relatos de apicultores)

 Tanto apicultores como agricultores relatam que a aplica-
ção de agrotóxicos na Região do Alto Tietê é irregular e desmedi-
da, a despeito da legislação ambiental existente sobre o assunto. 
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Em seus relatos aparecem “o uso de químicos agrícolas não é contro-
lado”; “o pessoal não sabe ainda muito como usar, não usar em época de 
florada, seguir a lei”. Segundo Santos (2014), citando o professor 
Sr. Lionel Segui Gonçalves criador do “Bee or not to be” - a luta 
contra o extermínio das abelhas, o Brasil todo sofre com o uso 
indiscriminado de agrotóxicos e não tem uma legislação restriti-
va efetiva.

A maioria dos apicultores (90,3%) e dos agricultores 
(76,7%) declara que é importante a existência da legislação 
ambiental e de códigos de manejo específicos que assegurem a 
conservação das abelhas, e sejam capazes de coibir o quadro de 
ameaça ambiental que paira sobre a região. Alguns relatos do 
grupo de apicultores apontam a necessidade de atualização da 
lei vigente, de modo a torná-la mais rígida e abrangente. Quanto 
aos agricultores, embora a maioria seja favorável à aplicação da 
lei, como ferramenta de incentivo à conservação e à fiscalização, 
poucos demonstram conhecimentos sobre os órgãos municipais 
ou nas esferas estaduais e federais que realmente tenha atuação 
presente e instrutiva. Cerqueira e Figueiredo (2017) em estudo 
sobre a percepção ambiental de apicultores no interior de São 
Paulo obtiveram um panorama semelhante, visto que os entre-
vistados também fizeram referência à falta de empenho de ór-
gãos governamentais para combater o uso de agrotóxicos aos 
polinizadores, a contaminação do solo e da água, ressaltando os 
prejuízos para a saúde humana e danos às abelhas. 

Dentre as fontes recursos sobre procedimentos de mane-
jo e tecnologias para a efetividade da preservação das abelhas, 
23% dos apicultores indicaram as Universidades como agentes 
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e articuladores em processos de preservação. As Universidades, 
nos relatos dos apicultores, assumem papeis significativos na 
produção de dados científicos confiáveis que podem embasar 
políticas públicas e gerar aprendizados. Por outro lado, 20,5% 
dos apicultores fizeram referências às indústrias da região como 
agentes relevantes como geradoras de impactos ambientais às 
abelhas. No entanto, a parcela mais expressiva dos argumentos 
apresentados pelos apicultores (27,7%) considerou a ação go-
vernamental em prol das abelhas como o fator mais relevante à 
efetiva conservação e preservação. 

Os apicultores apontaram de forma crítica a necessidade 
de políticas públicas que possam garantir a atividade apícola e ao 
mesmo tempo fomentem a preservação das abelhas. Nas ações 
de políticas públicas sugeridas incluem educação não formal so-
bre métodos e práticas que voltadas para a preservação e ações 
preventivas por meio de palestras, encontros e eventos especí-
ficos assim como disponibilidade de informações e orientações 
em horários e locais acessíveis às comunidades. Os agricultores 
fazem referência à falta de incentivo quanto ao desenvolvimen-
to da apicultura no Brasil, sendo que a minoria (7,5%) cita o 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF) como uma ação governamental que beneficia o api-
cultor; mas a maioria (80,7%) não recebe nenhum apoio de or-
ganizações no trabalho com as abelhas. 

As Representações Sociais dos apicultores e agricultores 
do Alto Tietê apontam para uma conscientização ambiental e 
uma visão sobre a incipiência de políticas públicas na região 
voltadas para a preservação das abelhas e suas implicações. A 
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ausência de um plano diretor, de uma agenda ambiental, de fis-
calização, de normatização e educação são algumas das ações 
em políticas públicas apontadas. Essas ausências motivaram a 
organização de 25% dos apicultores a atuarem como agentes so-
ciais disseminando orientações e informações sobre as abelhas, 
conforme respostas dos questionários.

Entre os apicultores, os cuidados para evitar a mortalidade 
de abelhas na região do Alto Tietê não é uma ação consolidada 
ou sistematizada. A produção agrícola com uso de agrotóxicos 
foi indicada por 93,3% dos agricultores, dos quais 75,9% des-
conhecem ou não utilizam práticas para minimizar as consequ-
ências danosas oriundas deste tipo de manejo. Estes resultados 
confirmam e expõem o uso de agrotóxicos na região. 

As legislações e normas brasileiras sobre agrotóxicos se-
guem bases conceituais do Código Internacional de Conduta e 
Distribuição e Uso de Agrotóxicos em relação à proteção à saúde 
e ao meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, deixa de incentivar 
a produção agrícola com base ecológica. Inclusive “exclui 12,3 
milhões de trabalhadores ‘autônomos’ rurais familiares, catego-
ria que corresponde a 84,4% dos estabelecimentos rurais do Bra-
sil, emprega 74% da mão de obra do campo e provêm 70% dos 
alimentos consumidos pelos brasileiros” (ABREU; ALONZO, 
2016, p.2). Além disso, o modelo de desenvolvimento tecnoló-
gico das ideologias produtivistas e consumistas com emprego 
de agrotóxico, tem levado a queda nos ganhos de produtividade 
e promove um problema socioambiental complexo e grave no 
campo, nas florestas e nas cidades (PORTO; SOARES, 2012).

A aplicação de agrotóxicos na Região do Alto Tietê pró-
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xima às propriedades agrícolas foi mencionada por agricultores 
(66,7%) e apicultores (25,6%). Esta diferença no percentual 
está relacionada ao fato que os agricultores estão diretamente 
em contato com as plantações, permitindo uma observação mais 
direta. No caso dos apicultores, as observações devem ser mais 
casuais ou quando existem fatores intervenientes em seus api-
ários. Embora a maioria dos apicultores não tenha observado o 
uso ou aplicação de agrotóxicos, 58,1% consideram que existe 
na região a aplicação e uso sistemático de tais produtos. As con-
sequências negativas do uso sistemático dos agrotóxicos sobre 
as populações de abelhas e para o meio ambiente foi indicado 
por 90,3% dos apicultores e 76,6% dos agricultores. Os efeitos 
sobre as abelhas predominantemente citados pelos apicultores 
envolvem a sobrevivência e permanência da colônia no local. 
Essas observações podem ser frustrantes tanto para apicultores 
como para agricultores, pois a maioria dos produtores rurais não 
recebe apoio satisfatório de qualquer organização voltada à pro-
teção das abelhas, embora tenham que lidar com altas taxas de 
imposto cobradas na venda de produtos apícolas (CERQUEIRA; 
FIGUEIREDO, 2017).

Além da aplicação de agrotóxicos, outras atividades antró-
picas são prejudiciais para as abelhas. Todos os apicultores e 70% 
dos agricultores têm consciência que qualquer dano ao meio am-
biente certamente irá refletir na sobrevivência das colônias. Mas, 
para 26,7% dos agricultores as atividades antrópicas não causam 
nenhum dano às abelhas; este é um resultado preocupante. As-
sim, novamente, o nível de conscientização ambiental dos api-
cultores quando comparado com os agricultores é maior.  
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O interesse para aprender mais sobre biologia e manejo 
das abelhas foi manifestado por todos os apicultores e por 56,7% 
dos agricultores, sem, contudo, especificar qual tipo de conheci-
mento. Isto mostra a importância destes insetos no universo dos 
trabalhadores rurais. Mesmo que o interesse dos apicultores seja 
inerente a sua atividade econômica, o aporte de conhecimentos 
ajudar a melhorar suas atividades.  

Os motivos apresentados para aprender mais sobre as 
abelhas pelos apicultores e são apresentados na Figura 3. Os 
argumentos apresentados pelos apicultores foram analisados 
e incluídos nas categorias: Desenvolvimento Pessoal (42%), 
Aumento da Produção (29%), Preservação (16%) e Outros 
(13%), cujas frequências são significativamente diferentes (p < 
0,001). Os resultados mostram novamente a ligação emocional 
dos apicultores com as abelhas, seguido do interesse no apri-
moramento de suas atividades econômicas, preservação do meio 
ambiente e interesses diversos agrupados na categoria Outros. 
Os agricultores manifestam seus interesses diretamente econô-
micos, visando aumento na produção agrícola.

Figura 3 – Interesse dos apicultores em aprender mais sobre as abe-
lhas.
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O tema abelha é uma Representação Social positiva e os 
entrevistados é um público significativamente consciente nos 
seguintes aspectos: 1. importância da abelha para o ecossistema, 
2. necessidade de diminuição de fatores de ameaças e 3. inter-
venção social urgente para a proteção dos polinizadores. Ações 
voltadas a preservação são passos fundamentais para as dinâ-
micas sociais que podem contribuir com o desenvolvimento do 
Alto Tietê (BONINI; ALMEIDA-SCABBIA, 2017). 

A preservação das abelhas, assim como de tantos outros 
organismos, depende de conhecimentos e ações adequadas e 
orientadas nas condições socioculturais, econômicas e políticas 
de uma determinada região ou comunidade, como deste estudo. 
As ações devem ser organizadas para subsidiar e manter uma 
política de preservação, conservação e sustentabilidade que, por 
sua vez, é a resultante do sinergismo entre diversos segmentos 
sociais e institucionais e, principalmente, a comunidade direta-
mente envolvida (SANTOS, 2010).

Parte dos apicultores (74,2%) e agricultores (43,4%) con-
tribuem para a preservação das abelhas e do meio ambiente (Fi-
gura 4). Porém, são ações individuais o que muitas vezes não 
surtem resultados necessários para a conservação do ecossiste-
ma do qual são dependentes. A principal ação pelos apicultores 
é o plantio de espécies de plantas melíferas (34,2%), que forne-
cem pólen e néctar para as abelhas. Outra ação importante pelos 
apicultores é a participação e organização de palestras, cursos, 
workshops e grupos de discussões (22,7%). Os agricultores, infe-
lizmente, em sua maior parte (57,6%), não realizam nenhuma 
ação que contribua com a conservação das abelhas. Este fato é 
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preocupante, pois as abelhas são importantes para a produti-
vidade de seu cultivo, apontando novamente o déficit de valo-
rização e conhecimento sobre as abelhas pela maior parte dos 
agricultores.

Neste contexto, o cultivo de plantas melíferas, resgate e 
multiplicação de enxames e controle de agrotóxicos são ações 
diretamente aplicadas à preservação das abelhas e do meio am-
biente. Mas também se tem àquelas relacionadas à educação am-
biental (discussões, palestras, workshop e grupos de discussões) 
e sociopolíticas (filiações a associações), onde há participação 
e organização por parte dos apicultores. Ações relacionadas às 
denúncias de irregularidades aparecem em menor número e po-
dem ser interpretadas como procedimentos extremos.

Figura 4 – Ações voltadas para a preservação das abelhas por apiculto-
res e agricultores.
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O sistema capitalista faz com que, muitas vezes mesmo 
com consciência da gravidade da situação, as pessoas percam au-
tonomia, esperando algum sistema maior para prover soluções. 
Mas essas ações devem ser subsidiadas por políticas públicas, ou 
seja, iniciativa governamental, mas, em seu cerne, estas ques-
tões não deixam de estar associadas à participação mais ativa 
da própria comunidade (SILVA, 2017). A cobrança de medidas 
para proteção ambiental, cujos recursos são de seu interesse 
é o papel fundamental da população. As comunidades, princi-
palmente aquelas envolvidas diretamente nas questões, devem 
acompanhar a execução de propostas, de agenda ambiental da 
região, incluindo audiências públicas, palestras, cursos voltados 
ao tema, além de, dentro de suas possibilidades, articularem-se 
como membros da sociedade civil por meio de ONG’s (Organi-
zações não governamentais). Com isso o processo de desenvol-
vimento da cultura institucional que requer, em seu âmago, uma 
mudança de hábitos e comportamentos frente às questões so-
cioambientais abordadas, terá um engajamento social, tanto de 
dirigentes políticos como das comunidades, o que é imprescin-
dível (ALMEIDA, 2017). Os pesquisadores, por sua vez, devem 
atuar tanto como produtores e multiplicadores de conhecimen-
tos e como agentes promotores de conscientização ambiental, 
fundamentando e estimulando mudanças de hábitos e atitudes. 
Nesse sentido, podem contribuir com melhorias de práticas no 
manejo de colônias, valoração das abelhas pelos diversos grupos 
sociais, demonstrando a importância do uso racional de agrotó-
xicos aos agricultores e tornando-os potenciais porta-vozes das 
atitudes positivas para a população (SILVA, 2017). Trabalhos 
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desta natureza foram desenvolvidos pelos Professores Paulo No-
gueira Neto e Warwick Estevam Kerr, pesquisadores que dedica-
ram grande parte de sua carreira acadêmica a estudar a biologia 
das abelhas e o potencial de seus produtos para o benefício do 
ser humano.

Conclusões

Os resultados apresentados neste capítulo mostram que 
na região do Alto Tietê as Representações Sociais dos apiculto-
res sobre as abelhas, são positivas, alimentadas pelo zelo, admi-
ração, e sentimento de envolvimento. Essas Representações são 
pautadas pelo interesse econômico, pois a apicultura é a ativida-
de geradora de renda para suas famílias, porém acompanhadas 
de uma visão mais ampla sobre o papel das abelhas nos ecos-
sistemas. Nas Representações Sociais dos agricultores há um 
reconhecimento da relevância das abelhas, mas com associação 
primordialmente à produtividade e ganhos, deixando em último 
plano seu papel ecológico. 

Nas Representações Sociais dos apicultores e agricultores, 
a mortalidade da abelha Apis mellifera no Alto Tietê é causada, 
principalmente, pelas alterações do ambiente natural relacio-
nadas às atividades antrópicas (contaminação, desmatamento, 
queimadas) e manejo inadequado das colmeias. O uso de agro-
tóxicos é um outro fator de mortalidade, mas pela perspectiva 
dos apicultores, sua influência é menor quando comparado à ou-
tras ações antrópicas no ambiente.

Embora teoricamente existam benefícios e incentivos para 
a preservação e conservação ambiental, na prática acabam sendo 
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inacessíveis aos apicultores e agricultores, tornando possíveis 
apenas pequenas mobilizações e ações sociais indicadas pelos 
apicultores como palestras, workshops e associações; e atitudes 
diretas como plantio de espécies de plantas melíferas, denúncia 
de irregularidades e aprimoramento no manejo apícola. Porém, 
observa-se que àquelas indicadas pelos agricultores, mesmo que 
restritas e voltadas aos interesses econômicos, como ações de 
reduzir a aplicação de agrotóxicos, ainda parecem insuficientes 
e incipientes.

Portanto, é imperativa e urgente não só a conscientização, 
como também as ações e atitudes para a preservação ambiental. 
Ações em todos os setores e segmentos da sociedade como es-
colas, universidades, comércio, entre outros e não restritas aos 
apicultores e agricultores. As Representações Sociais dos api-
cultores e agricultores do Alto Tietê apresentadas neste estudo 
contribuem para o entendimento das dinâmicas sociais, práticas 
e vivências de diferentes grupos em relação aos polinizadores 
para que políticas públicas visando a conservação possam ser 
traçadas.
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em áreas de Mata Atlântica do Alto 

Tietê: percepção de agricultores
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Introdução

A Mata Atlântica é uma das mais ricas florestas do mundo, 
mesmo com apenas 7% da cobertura de floresta original e com 
fragmentos de diferentes tamanhos e, muitas vezes, separados 
entre si (RIBEIRO et al., 2009). A fragmentação das florestas 
nativas é um dos principais fatores de extinção ou declínio das 
populações de aves (GIMENES e ANJOS, 2003). Na Lista Ver-
melha das espécies em extinção de 2003, cerca de 90% das aves 
estão ameaçadas em decorrência da perda de habitat e fragmen-
tação (MARINI e GARCIA, 2005), ocasionadas pela urbanização 
(SACCO et al., 2015) e atividades agrícolas (BRESSAN et al., 
2009).

As aves podem ser indicadoras de conservação, pois são 
animais que se movem entre ambientes naturais e antropiza-
dos (MACHADO e LOYOLA, 2013). Especificamente no caso 
da Mata Atlântica, a distribuição geográfica tem sido usada como 
parâmetro para medidas de conservação (ANJOS, 2006), por 
exemplo, aves frugívoras de grande porte necessitam de áreas 
compatíveis com seu tamanho que possibilitem o encontro de 
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alimento. Este é o caso de tucanos que se alimentam de frutas 
no dossel e necessitam de grandes áreas para o forrageamento 
(HOWE, 1983; RAGUSA-NETTO, 2006; VIDAL et al., 2014).

Tucanos e araçaris pertencem à Ramphastidae, que são 
aves de fácil visualização devido ao bico colorido que pode ex-
ceder o tamanho do corpo (SICK, 1997; SIGRIST, 2014). A fa-
mília é constituída gêneros Aulacorhynchus (seis espécies), An-
digena (quatro espécies), Pteroglossus (dez espécies), Ramphastos 
(sete espécies) e Selenidera (seis espécies), com ocorrência do 
México a Argentina (KIMURA, 2004; SIGRIST, 2014). Na Mata 
Atlântica há registros de ocorrência das espécies Ramphastos di-
colorus, Ramphastos vitellinus e Pteroglossus bailloni (LAPS e PIZO et 
al., 2000; KIMURA, 2004; SIGRIST, 2014).

Adeptos a observação de aves, que ocorre principalmente 
em fins de semana, feriado e não longe dos locais de residência, 
têm contribuído na construção de bases de dados ornitológicos 
de diversas localidades. Os observadores de aves, também cha-
mados de cientistas-cidadãos, são na maioria das vezes morado-
res de regiões destinadas à agricultura em diferentes ecossiste-
mas. A contribuição destes cidadãos envolve registros, atitudes 
pró-preservação e disseminação de conhecimentos (ALEXAN-
DRINO et al., 2018). Suas ações têm sido proveitosas, pois fa-
zem registros em locais onde os pesquisadores não têm acesso e 
mesmo sem a formalidade científica são capazes produzir dados 
e ambiente fértil para descobertas (LUKYANENKO, PARSONS 
e WIERSMA, 2016). Mas, nem todos os observadores de aves 
têm acesso a bases de dados ou condições para fazer registros 
em plataformas como “WikiAv”, “Táxeus” ou “eBird”, razão pela 
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qual é necessária uma ação em conjunto para obter o maior nú-
mero de dados e observações para serem analisados de manei-
ra sistemática e de acordo os protocolos ou padrões científicos 
(LUKYANENKO, PARSONS e WIERSMA, 2016). 

Os agricultores desempenham um importante papel como 
observadores de aves por diversas razões incluindo simpatia, afi-
nidade, aversão e a estreita relação entre as atividades agrícolas 
e as aves e, principalmente, por manter uma atividade relati-
vamente fixa num dado ambiente. Portanto, observações, per-
cepções, valores e atitudes de agricultores constituem parcelas 
significantes em estudos e tomadas de decisões sobre questões 
ambientais (GUILLEM e BARNES, 2013; MIR et al., 2015). As-
sim, este trabalho teve como objetivo descrever e analisar obser-
vações, relatos e percepções de agricultores da Região do Alto 
Tietê sobre a família Ramphastidae.

Método

Área de estudo

O trabalho foi realizado em 29 propriedades agrícolas do 
Alto Tietê Cabeceiras com produção de frutas comerciais, nos 
municípios de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis. To-
das as propriedades possuem em suas adjacências vegetação na-
tiva de Mata Atlântica. Das 29 propriedades 13 (44%) mantém 
produção de caqui, sete (24%) produzem nêspera, cinco (17%) 
cambuci e 4 (13%) atemóia.
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Participantes

Participaram como voluntários 29 agricultores, sendo 17 
(59%) de Mogi das Cruzes, sete (24%) de Biritiba Mirim e cin-
co (17%) de Salesópolis, 26 (90%) do gênero masculino e três 
(10%) do gênero feminino e todos com idades acima de 18 anos.

Instrumento e procedimentos de coleta dos dados

Os dados foram coletados entre maio a junho de 2016, por 
meio de entrevista estruturada (Processo do Comitê de Ética: 
CAAE 48903215.7.0000.5497), com questões sobre as espécies 
e biologia, valores, ações, riscos e responsabilidades relacionadas 
à preservação. Foi utilizado o método de “Rapport”, no qual se 
estabelece uma relação com o participante da pesquisa (HUTZ 
et al., 2016) e a técnica “Snowball” que consiste na indicação 
de novos participantes pelos participantes iniciais (BALDIN e 
MUNHOZ, 2011).

Análise dos dados

As respostas foram gravadas, transcritas e analisadas 
pela técnica de análise de conteúdo (MINAYO, 2002; BARDIN, 
2011), sendo as frequências das categorias expressas em porcen-
tagens. O reconhecimento e registro da ocorrência das espécies 
foram realizados por meio de imagens (DEVELEY e ENDRIGO, 
2004; SIGRIST, 2014) apresentadas ao entrevistado.

Resultados e Discussão

Informações gerais dos entrevistados mostram que os 
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agricultores possuem uma relação muito próxima com suas pro-
priedades, pois a maioria (93%) reside no local e todos perma-
necem diariamente para o gerenciamento dos cultivos. O conta-
to próximo possibilita ao agricultor fazer observações das mais 
variadas naturezas sobre o cultivo e suas adjacências. A atenção 
dos agricultores em observar aves demanda dos possíveis danos 
e perdas que as aves podem causar na produção de frutas e grãos 
(KROSS et al., 2018). Estes profissionais não são indiferentes à 
presença ou ausência de aves e suas percepções são elementos 
importantes de avaliação (SILVA-ANDRADE et al., 2016). 

Apesar de os tucanos serem aves vistosas, a identificação 
das espécies associadas a este nome popular necessita que o ob-
servador reconheça o tamanho do bico e seu padrão de cores 
(SICK,1997; SIGRIST, 2014). Neste trabalho, os agricultores 
mencionaram quatro espécies de ranfastídeos em suas proprie-
dades (Tabela 1) e todos declararam ter avistado pelo menos 
uma espécie e 59% mais de uma espécie. Isso indica que os 
entrevistados tiveram segurança na distinção de características 
específicas, como tamanho e coloração do bico e da plumagem 
(DEVELEY e ENDRIGO, 2004; WWF, 2010; SIGRIST, 2014).

Tabela 1 – Frequência de observações dos agricultores de acordo com 
a espécie de Ramphastidae.

Espécies reconhecidas Observações %

Ramphastos dicolorus 79 54,9

Ramphastos vitellinus 38 26,4

Ramphastos toco 24 16,7
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Pteroglossus bailloni 0 0,0

Nenhuma 3 2,1

Totais 144 100

Ramphastos dicolorus foi o mais observado com pelos agri-
cultores com 54,9% das indicações. Trata-se de uma espécie fre-
quente em áreas de Mata Atlântica em diversas regiões do país 
(DEVELEY e ENDRIGO, 2004; WWF, 2010; SIGRIST, 2014), 
bem como na Região do Alto Tietê (IARTELLI, 2012). Ramphas-
tos vitellinus foi observado por 26,4% dos agricultores, pois é uma 
espécie comum em fragmentos de Mata Atlântica (DENVLEY 
e ENDRIGO, 2004; WWF, 2010). Porém, ainda não havia sido 
registrada na Mata Atlântica do Alto Tietê (IARTELLI, 2012). 
Ramphastos toco parece com 16,7% das observações, o que é um 
resultado relevante, uma vez que essa espécie não consta nas 
listas publicadas para a Mata Atlântica (DENVLEY e ENDRIGO, 
2004; WWF, 2010), ou para a Serra do Itapeti (IARTELLI, 2012). 
Ramphastos toco é uma ave de cerrado (SIGRIST, 2014) que habi-
ta preferencialmente áreas abertas (FRANÇA, RAGUSA-NET-
TO e PAIVA, 2009). Os relatos sobre a presença de Ramphastos 
vitellinus e Ramphastos toco pelos agricultores precisam ser confir-
mados com urgência por especialistas no grupo, pois Ramphastos 
vitellinus pode ser o primeiro registro de uma espécie nativa e 
Ramphastos toco de uma espécie de tucano invasora na Região do 
Alto Tietê.

Pteroglossus bailloni, apesar de ser uma espécie endêmica 
da Mata Atlântica (CARVAZERE et al., 2012), não foi avistada 
pelos agricultores. Essa ave é conhecida como araçari-banana e 
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ocorre nas matas secundárias, em áreas de encostas e montanas 
e matas de baixadas (DEVELEY e ENDRIGO, 2004; SIGRIST, 
2014). Sua alimentação inclui frutos do palmito juçara, de em-
baúbas e figueiras, assim como ovos e filhotes de outros pássa-
ros (SICK, 1997; ALVARENGA, 2004; SIGRIST, 2014). É uma 
espécie muito ativa na busca de alimento é de fácil observação 
(WILLIS e ONIKI, 1981). O desmatamento em grandes áreas de 
vegetação nativa da Região do Alto Tietê nos últimos anos (SOS 
MATA ATLÂNTICA, 2015), pode ser uma das causas do não 
registro da espécie. O endemismo está entre as categorias mais 
suscetíveis à extinção, devido à fragmentação e perda da cober-
tura vegetal (ANJOS et al., 2010).

A maioria dos agricultores (94%) indicou ter observado 
as aves em bandos; para 3% as aves vivem isoladamente e os 
demais (3%) não souberam indicar. O número de indivíduos ob-
servado por bando variou entre dois e 25 (Figura 1). Bandos 
constituídos com dois até quatro indivíduos foram indicados por 
57% dos agricultores, seguidos pelos grupos com cinco a sete 
indivíduos (26%), oito a dez (13%) e 11 a 25 (4%).

Normalmente a formação de bandos favorece o forrageio e 
diminui do risco de predação (POWELL, 1979, 1985). Os ban-
dos podem ser formados com a mesma ou com espécies diferen-
tes e a fonte de alimento é o fator que os une (WILSON, 1975; 
GREENBERG, 2000; TUBELIS, 2007). Os agricultores indica-
ram ter avistado bandos formados por uma espécie ou mistos. 
Nesse caso compostos por Ramphastos dicolorus e Ramphastos vi-
tellinus, que são espécies comumente avistadas juntas (DEVE-
LEY e ENDRIGO, 2004; WWF, 2010; SIGRIST, 2014).
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A observação e registro dos bandos e detalhes pertinentes 
aos números de componentes demonstram a sensibilidade e as 
percepções dos agricultores do ambiente ao seu redor, durante 
os afazeres na propriedade. A percepção ambiental pode condu-
zir a tomada de consciência de um indivíduo sobre o ambiente 
no qual ele está inserido e pode ser um indicador importante 
para a aprendizagem voltada para a proteção e cuidados (DEL 
RIO, 1991).

Figura 1 - Observações do número de indivíduos por bando pelos 
agricultores.

A maioria dos agricultores (86%) observou as aves duran-
te o forrageamento. A dieta preferida são frutas não comerciais 
(48%), seguida de frutas comerciais e filhotes de aves, ambas 
com 21% (Figura 2). O caqui é a fruta comercial mais consu-
mida, com 69% das observações. O forrageamento em nêspera 
foi observado por 31% dos agricultores; e frutas como atemoia 
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e cambuci não foram observadas sendo consumidas pelas aves.

Figura 2 - Tipos de dieta dos tucanos relatados pelos agricultores.

Os agricultores nutrem diferentes sentimentos em rela-
ção aos tucanos (Figura 3), mas a “Admiração” é o principal, 
com 71% das indicações. O sentimento de “Indiferença” apa-
rece com 18%, “Aversão” com 7% e apenas 3% “Não Gostam”. 
Mesmo com o consumo das frutas comerciais cultivadas, caqui 
e nêspera, os agricultores manifestaram simpatia pelos tucanos 
e não as consideram prejudiciais às suas atividades econômicas. 
O sentimento de gostar é um importante indicador de que o 
meio ambiente para os agricultores é para preservar e admirar. 
Essa visão permissiva e romântica sobre a presença dos tucanos 
também indica que os agricultores reconhecem essas aves como 
algo pertencente ao meio ambiente no qual eles estão inseridos 
e que devem ser preservadas (SAUVÉ, 2005).

Os sentimentos de “Indiferença” podem estar relaciona-
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dos ao fato de que o tucano é parte do cotidiano e sua presença 
é comum junto com os demais elementos da paisagem, e assim 
não desperta curiosidade. As indicações sobre os sentimentos de 
Aversão estão relacionadas ao perfil predador dos tucanos por 
incluir em suas dietas filhotes de outras aves que, nos sentimen-
tos dos agricultores, aparece como agressividade.

Figura 3 - Sentimentos dos agricultores para com os tucanos.

As atitudes dos agricultores voltadas para a preservação 
das aves são apresentadas na Figura 4. A categoria “Nenhuma”, 
41% dos agricultores acreditam que para preservar os tucanos 
não precisa fazer nada, basta deixar a natureza seguir seu curso, 
pois essas aves encontram meios para sobreviver. Em seguida, 
tem-se a categoria “Manutenção de Plantas”, onde 39% dos agri-
cultores indicam a necessidade de manter plantas que possam 
servir de alimento para as aves. Os agricultores não consideram 
que haja desperdício ou prejuízo econômico nessa atitude. As 
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demais categorias consideradas positivas para a preservação so-
mam 13%, “Oferta de Alimento” (7%), Inibe a “Caça” (3%) e 
“Construção de Ninhos” (3%), e revelam ações mais específicas. 
A categoria “Espanta” (7%), embora não represente uma ação 
positiva explicita pode também ser entendida como uma ação 
não agressiva.

Figura 4 – Ações de preservação dos tucanos de acordo com os 
agricultores.

Com relação às ameaças sofridas pelos tucanos (Figura 5), 
as indicações dos agricultores foram organizadas em cinco ca-
tegorias: “Caça” (35%); “Não sabe” (34%); “Sem risco” (17%); 
“Desmatamento” (7%) e “Agrotóxicos” (7%). Portanto, a indi-
cação com maior frequência foi a “Caça” que pode estar rela-
cionada à ação humana diretamente sobre a ave. Este resulta-
do aponta, provavelmente, para a questão do tráfico de animais 
silvestres na região. As categorias “Não sabem” (34%) e “Sem 
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risco” (17%), concordam com as categorias anteriores sobre as 
atitudes “Nenhuma” (41%) e “Espanta” (7%) e com as catego-
rias sobre sentimentos “Indiferença” (18%), “Aversão” (7%) e 
“Não gosta” (4%), que são categorias que exprimem sentimen-
tos e atitudes pessoais.

Nas categorias “Desmatamento” (7%) e “Agrotóxicos” 
(7%), embora com baixas frequências de indicações, mostram 
que uma parcela dos agricultores tem uma visão mais abrangen-
te sobre questões ambientais, associando os riscos com a perda 
de habitats e nichos ecológicos versus atividade humana.

Figura 5 – Ameaças sofridas pelos tucanos de acordo com os agricul-
tores.

Quando foi perguntando ao agricultor quem deveria ser 
responsável na preservação dos tucanos, 41% responderam que 
é a sociedade. Os agricultores acreditam que a própria população 
é responsável. Em seguida estão as categorias “Não sabe” com 
24%, “Todos” com 22%, “Não precisa de ações” com 7% e “Go-



468

verno” com 4%. (Figura 6).

Figura 6 – Responsabilidades atribuídas pelos agricultores para a 
preservação dos tucanos.

Os resultados mostram uma postura e consciência ambien-
tal positiva, considerando as categorias “Sociedade” e “Todos”, 
pois somam 63% dos argumentos. Enquanto que as categorias 
“Não sabe” e “Não precisa de ações” somam 29%. Essas duas úl-
timas categorias indicam a necessidade de educação não formal 
ou orientações voltadas especificamente para os agricultores. 
Também chama atenção a baixa indicação da responsabilidade 
atribuída ao governo, e os argumentos dos agricultores foram 
acompanhados de descrença sobre as ações oficiais efetivas ou 
de fiscalização.

Conclusões

Após as análises dos resultados é possível concluir que a 
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maioria dos agricultores do Alto Tietê já visualizou a presença 
de tucanos em suas propriedades e foram capazes de diferenciar 
as espécies mais frequentes: Ramphastos dicolorus, Ramphastos vi-
tellinus e Ramphastos toco. A visualização do Ramphastos toco pode 
ser indicador da presença de uma espécie invasora, possivelmen-
te, devido às alterações na paisagem ocasionadas, principalmen-
te, pelo desmatamento e aumento da malha urbana. A ausência 
de registro do Pteroglossus bailloni também pode ser um indicador 
das alterações ambientais, uma vez que é uma espécie endêmica 
da Região de Mata Atlântica e que necessita de grandes áreas de 
alimentação.

A maioria dos agricultores demonstra admiração pelos 
tucanos não considerando que sejam aves causadoras de danos 
as suas plantações de frutas comerciais. De uma maneira geral, 
esses agricultores apresentam sentimentos positivos com ações 
voltadas à conservação dos tucanos, principalmente, com a ma-
nutenção de plantas para o forrageamento. A caça foi conside-
rada o principal fator de ameaça aos tucanos e os agricultores 
indicam que a preservação dessas aves é de responsabilidade da 
sociedade.

Embora as observações dos agricultores devam ser rati-
ficadas por especialistas, os registros constituem importantes 
indicadores assim como seus sentimentos e atitudes positivas 
voltadas para a conservação. Orientações mais específicas devem 
ser formuladas para manter a motivação dos agricultores, espe-
cialmente, para a pequena parcela que se mostra indiferente a 
presença dos tucanos.
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INTRODUÇÃO

O conceito de sustentabilidade ambiental surgiu em 1980, 
tendo sido rapidamente adotado pelos diversos setores indus-
triais e associados ao setor produtivo, assim como nas políticas 
públicas de muitos países. Esse conceito, embora ainda impreci-
so e utilizado com muitas finalidades e interesses, trouxe à tona 
discussões importantes sobre desenvolvimento e suas relações 
com o meio ambiente. Essas discussões, presentes em muitos 
discursos, também foram difundidas rapidamente nos segmen-
tos das sociedades. Em muitos países do norte da Europa as 
questões da sustentabilidade foram incluídas em planos de go-
vernos municipais e regionais, na busca da consolidação de uma 
política com definição de novas metas e novos meios para ado-
ção de um sistema de gerenciamento ambiental. Nesse sistema 
foram incluídas questões sobre a sustentabilidade e avaliação de 
impactos ambientais decorrentes dos processos produtivos e do 
consumo (CHRISTENSEN, 1997). 

A sustentabilidade envolve a proteção ambiental, preven-
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ção e redução de poluentes, promoção do consumo oriundo de 
processos produtivos sustentáveis e respeito aos limites dos re-
cursos naturais. Tem por objetivo salvaguardar a capacidade de 
suporte da vida na Terra e assegurar um alto nível de proteção e 
melhoria do ambiente para as gerações atuais e futuras (NASH, 
2009).

A crise ambiental e os consequentes impactos foram atri-
buídos ao aumento populacional nos países em desenvolvimen-
to, passando depois para as questões relacionadas aos processos 
produtivos e tecnológicos dos países desenvolvidos. Essa mu-
dança de perspectivas exige, além do sistema de gerenciamento 
ambiental, um processo educativo com objetivos de promover 
mudanças de comportamentos e estilos de vida. Mudanças essas 
advindas da compreensão crítica e posicionamentos conscien-
tes e participativos nas ações que envolvem o meio ambiente 
(MOTA JUNIOR, 2009).

Segundo Bin e Dowlatabadi (2005), em 1997, nos EUA 
o setor industrial consumia 38% da energia produzida no país 
e era responsável pela emissão de 33% de todo CO2, enquanto 
o setor residencial consumia 11% da energia e emitia 19% do 
CO2. Essas análises setoriais não refletiam verdadeiramente os 
impactos ambientais decorrentes das atividades dos consumido-
res e promoviam uma dicotomia entre os poluidores industrial 
e consumidor. As análises, incluindo o conceito de estilo de vida 
relacionado aos consumidores com seus padrões de consumo, a 
partir de 1980, demonstraram que 55% do total de energia con-
sumida nos EUA eram influenciados pelas atividades pessoais, 
envolvendo transporte, serviços e residências.
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Apesar das medidas tomadas, os resultados sobre os im-
pactos ambientais e os sistemas adotados nem sempre caminha-
ram num direcionamento adequado e com resultados significa-
tivos (CHRISTENSEN, 1997). Uma das razões consideradas foi 
a lenta transição dos processos tradicionais de produção e con-
sumo para as necessidades e exigências do processo sustentável. 
Essa lentidão provavelmente ocorreu pela ausência de um siste-
ma de avaliação eficiente sobre os processos industriais. A tran-
sição para uma sociedade sustentável envolve mudanças no esti-
lo de vida dos consumidores concomitante ao desenvolvimento 
tecnológico. As avaliações estavam voltadas para o desperdício 
durante o processo produtivo, na durabilidade e ciclo de vida dos 
produtos. Esse sistema de avaliação ignorava os impactos cau-
sados pelas infraestruturas sociais e pelos padrões de consumo 
que definem os diferentes estilos de vida (AXSEN, TYREE-HA-
GEMAN e LENTZ, 2012).

O ciclo de vida de um produto inclui a extração ou obten-
ção de recursos naturais, a produção, o transporte, o armazena-
mento, o consumo e a disposição final. Portanto, o consumo e 
a utilização dos produtos são uma das etapas de todo o ciclo de 
vida do produto e constituem elementos de escolha do consu-
midor.

Hábitos e necessidades de consumo conduzem a compra 
de um artefato ou produto e  estabelece uma cadeia que, por sua 
vez, conduz a impactos ambientais. Existe uma história desse 
artefato ou produto antes de ser comprado e uma história após 
o uso, quando for descartado. O período de uso de um artefato 
pode variar, mas nesse período caminha para o descarte. Os pe-
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ríodos que ocorrem antes e depois à compra e uso do artefato 
não variam. A produção e os descartes ocorrem diariamente e 
em grande escala e constituem as cadeias dos impactos ambien-
tais. Para a produção são utilizados recursos naturais e energia, 
com emissões de CO2 durante todo o processo produtivo, grande 
quantidade de energia é consumida no transporte, também com 
grande emissão de CO2, e, finalmente após o uso, o descarte 
também com mais emissões de CO2 (AXSEN, RYREE-HAGE-
MAN E LENTZ ,2012). 

Barr e Gilg (2006) consideram que têm crescido nos paí-
ses desenvolvidos os debates políticos sobre o papel do cidadão 
nos problemas causados pelo excesso de consumo e desperdício, 
como apontados nos estudos do British Government’s Sustaina-
ble Development Strategy. Nesses estudos existem referências 
explícitas sobre mudanças comportamentais e atitudes neces-
sárias ao desenvolvimento sustentável relacionadas aos padrões 
de consumo, mas também se reconhece a complexidade dessas 
mudanças, uma vez que não podem ocorrer somente com infor-
mações isoladas. Uma das críticas de Barr e Gilg (2006) sobre 
as análises do documento do governo Britânico é com relação 
à manutenção do conceito de ação ambiental ainda baseada na 
reciclagem, economia de energia e conservação da água. Embo-
ra essas ações sejam significativas para minimizar os impactos, 
os autores consideram que exigem comportamentos específicos 
dificilmente adotados pelas pessoas.  Outra observação refere-se 
ao fato de admitir que somente as informações são suficientes 
para que as pessoas assumam conscientemente novos compor-
tamentos, desconsiderando a maneira pela qual os muitos seg-



480

mentos sociais compreendem e utilizam as informações.
A infraestrutura ou estrutura político-social, como explica 

Christensen (1997), causa impactos quando são construídas e 
mantidas, mas também determinam os meios pelos quais gru-
pos de pessoas definirão seus estilos de vida. Por exemplo, as po-
líticas públicas inadequadas para a infraestrutura de um sistema 
de transporte público eficiente determinam o estilo de vida com 
o aumento do transporte individual e enorme impacto ambien-
tal. Essa explicação também é válida para o setor produtivo. A 
adoção de processos produtivos menos impactantes é insuficien-
te para conduzir a um estado de sustentabilidade caso não sejam 
avaliados e alterados os padrões de consumo. As mudanças nos 
padrões de consumo de produtos e serviços implicam nas mu-
danças de estilos de vida.

Estilos de vida e meio ambiente

Estilo de vida é um termo problemático, inconsistente 
mesmo nos estudos científicos, utilizado de diversas maneiras e 
em campos com diferentes definições que conduzem a confusões 
e entendimentos dúbios. Veal (1993) apresenta uma revisão so-
bre as origens e usos multidisciplinares do conceito de estilo de 
vida envolvendo suas raízes na antropologia, na sociologia e no 
“marketing” e que essas áreas de conhecimentos modelam os 
conceitos de acordo com seus objetivos e interesses. Também 
considera que nas sociedades ocidentais o estilo de vida envolve 
a liberdade de escolhas, e estas variam de indivíduo para indiví-
duo, de grupo para grupo com diferenças ao longo do tempo e 
são dependentes dos contextos nos quais as pessoas estão inse-
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ridas.
Jensen (2007; 2009) conceitua estilo de vida incorporando 

definições que advêm das ciências cognitivas como sendo o pa-
drão repetitivo de ações envolvendo artefatos. O estilo de vida 
fundamenta-se nas crenças sobre o mundo e sua constância ao 
longo do tempo e é determinado pelas intenções para atingir me-
tas ou objetivos desejados. O conceito deve ser utilizado como 
uma ferramenta de análise e não como propósitos normativos. 
A constância ou repetição dos padrões de ações constituem os 
hábitos. Portanto, um estilo de vida é um conjunto de hábitos 
direcionados a um mesmo objetivo. 

Segundo Scheurer (2001), existem evidências advindas 
de estudos que indicam as relações entre os estilos de vida e 
os impactos ambientais. Também indicam que os importantes e 
significativos estudos entre essas relações têm sido negligencia-
dos nas sociedades ocidentais. Os estudos têm sido conduzidos 
nas análises das relações e influências entre os estilos de vida, 
envolvendo compra e uso de carros, sistemas de aquecimento, 
consumo de eletricidade, arquitetura de prédios, diversidade de 
hábitos alimentares como consumo de carne e alimentos orgâ-
nicos.

Nas discussões propostas por Jensen (2009), um dos en-
tendimentos é aquele em que o estilo de vida é uma questão de 
possibilidade e escolha e, portanto, as pessoas possuem a capa-
cidade tanto para imprimir constância nos hábitos como para 
promover mudanças nos mesmos. Nesse conceito, estilo de vida 
inclui repercussões e implicações no contexto social e político, 
uma vez que tem um papel importante nas tomadas de decisões.  



482

A possibilidade depende da estrutura social, ou processo estru-
tural sócio-político (BARR E GILG, 2006), e do que ela pode 
oferecer às pessoas sendo que a escolha é um processo associado 
às pessoas. Bin e Dowlatabadi (2005) consideram o estilo de 
vida como uma maneira de viver refletida pelo comportamento 
e hábitos de consumo. Christensem (1997) considera o estilo de 
vida um conjunto de diferentes hábitos embebidos nas infraes-
truturas sociais, que têm representatividade e são aceitos social-
mente. Esses hábitos dizem respeito à moradia, consumo geral, 
transporte, aquecimento, eletricidade e às provisões. Diferentes 
famílias combinam diferentes hábitos que podem, por sua vez, 
apresentar diferentes impactos ambientais. Axsen, Ryree-Hage-
man e Lentz (2012) indicam a necessidade de estudos que pos-
sam orientar ações conscientes e rotineiras dos hábitos e com 
objetivos voltados para questões de sustentabilidade.

Estilos de vida, educação, atitudes e meio ambiente

A educação ambiental tem por objetivos promover conhe-
cimentos fundamentais sobre ecologia conducentes a forma-
ção de atitudes responsáveis em relação ao meio ambiente com 
perspectivas para o desenvolvimento sustentável. Uma educação 
ecológica responsável deve ser voltada para o desenvolvimento, 
construção de atitudes e capacidade para adotar estilos de vida 
do uso racional de recursos do meio ambiente. Essa educação, 
segundo Đokić-Ostojić  (2018), deve privilegiar, portanto, a pro-
moção de hábitos e comportamentos pró-ecológicos, mais que a 
aprendizagem de fatos ecológicos puramente acadêmicos.

Pesquisa conduzida por Chan (1996) mostrou que alunos 
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do ensino médio de Hong Kong apresentavam grandes preocu-
pações com o meio ambiente e disposição de participar de ativi-
dades pró-ambiente, mas eram contraditórios atribuindo grande 
valor aos bens de consumo oriundos do desenvolvimento tec-
nológico, indicavam a TV e a escola como principais fontes de 
informações e consideravam como sacrifício pessoal ações sobre 
o meio ambiente envolvendo mudanças de hábitos de consumo. 

Atitude, conhecimento e consciência, nos estudos de Cruz 
Lasso de La Veja (2004) na Flórida USA, aparecem em baixos 
níveis entre alunos e seus pais, embora sejam elementos essen-
ciais na formação e na alfabetização ecológica pró-ambiente, 
com impactos para toda a vida.  Os conhecimentos permitem 
compreender as inter-relações ecológicas e são norteadores de 
atitudes. Segundo Asunta (2003), a conscientização e o conheci-
mento deveriam promover mudanças de comportamentos, ape-
sar da complexidade destes, mas estudos têm mostrado que a 
relação entre comportamento e conhecimento e a extensão do 
sentimento pró-ambiente é próxima de zero. Peres (2011) em 
estudo sobre atitutes sobre o meio ambiente de alunos do ensi-
no básico mostra que alunos mais jovens manifestam atitudes 
pró-ambiente, mas a medida que crescem  e mesmo aumentan-
do os níveis de conhecimentos e de experiências, passam a ma-
nifestar menor preocupação com os problemas do ambiente. A 
autora também recomenda que estrudos, assim como processos 
educativos, devem ser conduzidos para melhor compreender e 
conduzir os alunos a adotarem práticas para a sustentabilidade. 

No Brasil, Barros et al (2012), fazem uma análise dos ins-
trumentos políticos para a gestão ambiental e recomenda políti-
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cas educacionais voltadas a hábitos de consumo e estilo de vida, 
sem, contudo, apresentar estudos ou discussão aprofundada so-
bre esse aspecto.

Harrison e Davies (1998) indicam a necessidade de tra-
balhar criativa e interdisciplinarmente para explorar as relações 
entre processos ecológicos e sociais a partir de pesquisas quali-
tativas e quantitativas sobre estilos de vida e meio ambiente, nas 
quais sejam analisados materiais ou artefatos de consumo e as 
práticas da vida social. Tais estudos devem traduzir os entendi-
mentos de especialistas e cidadãos sobre questões ambientais.

OBJETIVO

  Descrever e analisar os estilos de vida e impactos ambien-
tais de alunos de ensino Médio e suas famílias de uma Escola 
Estadual da Região Leste da Grande São Paulo.

MÉTODO

Participaram da pesquisa 37 alunos do 3º ano do Ensino 
Médio, período diurno, de uma Escola Estadual da Região Leste 
da Grande São Paulo, sendo 17 (45,9%) do gênero masculino e 
20 (54,1%) do gênero feminino. 

Foi construído um questionário contendo 30 questões fe-
chadas, buscando informações sobre gênero, idade, nível socioe-
conômico, hábitos de consumo de energia elétrica, água e com-
bustível; número de carros na residência, média de quilômetros 
percorridos semanalmente, uso de eletrodomésticos, hábitos 
alimentares, produção de lixo e reciclagem e atividades de lazer. 
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O questionário foi construído a partir das propostas de Kirk e 
Thomas (2014) e Perkins (2014).  

A aplicação dos questionários, autorizada pela Direção da 
escola, ocorreu num dia normal de aula sem comunicação. To-
dos os participantes foram informados sobre os objetivos e a 
importância da pesquisa; da não obrigatoriedade de responder o 
questionário e que a participação era voluntária; sobre a garantia 
do anonimato e da privacidade; da possibilidade de se retirar da 
pesquisa a qualquer momento e sem justificativas; da informa-
ção futura sobre os resultados da pesquisa; informações sobre 
os pesquisadores. Os participantes maiores de 18 anos  assina-
ram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os alunos 
menores de 18 anos também foi solicitada autorização do pais. 
O Projeto foi aprovado pelo parecer consubstanciado do CEP 
174.808, 2012.

As respostas dadas às questões foram tabuladas e suas 
frequências expressas em porcentagens. Foi utilizado o teste do 
Qui-quadrado para analisar a significância das diferenças entre 
as freqüências das respostas considerando p < 0,05, com a utili-
zação do programa BIOESTAT 5.0 (AYRES et al., 2007).

RESULTADOS e DISCUSSÃO

Foi solicitado aos participantes a indicação do consumo 
mensal de energia elétrica em suas casas em kWh. Dentre todos 
os participantes 31 (84%) não sabem quanto consomem, e os 
demais (16%) indicaram gastos em valores que variaram de R$ 
60,00 às R$ 120,00 mensais. 

Quando questionados sobre o consumo mensal de água 
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em m3, 29 participantes (78%) declararam não saber, e oito tam-
bém indicaram valores entre R$ 24,00 e R$ 100,00 mensais.

Esses dados indicam que existe uma falta de informação 
sobre o consumo em unidades de medidas tanto de energia elé-
trica, medida em kWh, como de água, medida em m3. Essa fal-
ta de informação pode ser devido a uma questão cultural de se 
medir consumo em valores não associando com a quantidade do 
bem consumido. Estes resultados concordam com aqueles en-
contrados na pesquisa de Lara (2014) sobre consumo de energia 
entre alunos do ensino médio, nos quais os alunos não eram 
capazes de estimar a potência de aparelhos domésticos assim 
como avaliar os gastos com energia elétrica. Resultados seme-
lhantes também foram relatados por Schirlo, Silva e Pinheiro 
(2009) em estudos com alunos de 8ª série do Ensino Fundamen-
tal e por Lunkes e Rocha Filho (2009).

Com relação ao consumo de água estudos como os de Lima 
et al (2013), Melo, Salla e Oliveira (2014, Alves (2015) e Perei-
ra, Silva e Sales (2016), relatam que alunos e professores têm 
consciência sobre as responsabilidades do uso racional de água 
sem, contudo, indicar a quantidade consumida. São apresenta-
das classificações como consumo médio, moderado ou acima da 
média sem que os participantes indiquem o quanto de água é 
consumida. Lima et al (2013), indicam que muito alunos fazem 
referência ao uso moderado de água, mas mantém atividades 
como tempo de banho, uso de mangueiras para lavar quintais e 
carros e não reuso. Portanto, como analisam os autores, o fato 
de os alunos indicarem práticas de economia de água e entendi-
da como uso conscientes não significa que essas práticas sejam 
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realizadas. 
Nas duas questões, consumo de energia e de água nesta 

pesquisa, nas quais os alunos não demonstram conhecimentos 
sobre o quanto consomem pode ser entendido que seus discur-
sos não são consistentes com suas práticas, uma vez que o con-
trole da quantidade do consumo reflete de maneira objetiva e 
efetiva de atitudes para o uso racional.

A Tabela 2 apresenta a distribuição das frequências dos 
números de pessoas residentes na moradia. De acordo com as 
indicações dos entrevistados a maior frequência aparece com 
o número de quatro pessoas na moradia (40,54%), seguida de 
cinco pessoas (18,91%), seis 16,22%, duas (13,51%) e por fim 
três pessoas (10,81%). As diferenças entre as frequências são 
estatisticamente significativas (p < 0,0000).

Tabela 2  - número de pessoas residentes na moradia

Quanto ao número de carros em cada residência a maioria 
dos entrevistados 71,42% indicou possuir um carro, 21,4% indi-
caram possuir dois carros, 3,57% disseram três e 3,57% indica-
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ram quatro. Do total de pesquisados 9 pessoas (24,32%) afirma-
ram não possuir carro em casa. As diferenças entre as frequências 
analisadas são estatisticamente significativas (p <0.0001)

Tabela 3 – quantidade de carros por residência

A Tabela 3 apresenta o número de carros por residência, 
com predominância de um carro (51,3%) seguida de dois carros 
(30,8%) que somam 82,1%. A análise conjunta entre o número 
total de pessoas, 153 (Tabela 2), e o número total de carros, 39 
(Tabela 3), obtém-se a taxa é de 3,9 pessoas por carro. Esse nú-
mero está próximo ao indicado no Relatório Brasil 2015 - Estado 
da motorização individual no Brasil (Rodrigues, 2015), que é de 
um carro para 3,6 pessoas, mas quando se considera a cidade 
de São Paulo esse número passa para 2,2 carros por habitante. 
Portanto, nesse raciocínio, há um menor número de carros entre 
os participantes da pesquisa.

 O uso do carro individualmente aumenta o bem-estar 
das pessoas, mas causa um efeito oposto para as pessoas que 
vivem nas áreas com grande número de carros (Lenzen e Cum-
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mins, 2011). Segundo Barczak e Duarte (2012), a melhoria da 
qualidade dos carros atuais tem por objetivo mantê-los em cir-
culação agravando problemas ambientais, a qualidade de vida e 
comprometendo programas de mobilidade urbana.

Quanto a disponibilidade ou acesso ao carro 73% dos par-
ticipantes indicaram não possuir carro para uso pessoal, 24,3% 
indicaram o uso compartilhado de carro e 2,7% possuem carro 
para uso pessoal (Tabela 4). As diferenças entre as frequências 
são estatisticamente significativas (p <0.0001). Esses resulta-
dos parecem adequados quando se considera que o acesso ao 
carro para uso pessoal não seja compatível com a faixa etária 
no nível de escolaridade dos participantes. Portanto, poder-se-ia 
considerar uma condição favorável a sustentabilidade o fato de 
que 73% dos participantes não utilizem carro individualmente, 
24,3% compartilhem carro e apenas 2,7 tenham carro para uso 
próprio.

Tabela 4 – Acesso a carro para uso pessoal

Utilização F %

Não possui 27 73,0

Uso compartilhado 9 24,3

Uso próprio 1   2,7

Totais 37 100

A quantidade de quilômetros percorridos semanalmente 
com carro pelos participantes é mostrada na Figura1. Indicaram 
percorrer entre 5 e 100 km semanalmente 43,24% dos partici-
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pantes, seguidos de 32,43% que informaram percorrer menos de 
10km por semana, 18,92% indicaram que percorrem entre 100 e 
500 km por semana e entre 200 e 500 km e mais de 500km am-
bas indicadas por 2,70% dos participantes. As diferenças entre 
as frequências são estatisticamente significativas (p <0.0001).

Figura 1 – Quantidade de quilômetros percorrida semanalmente

Foi solicitado aos participantes uma estimativa de gastos 
com gasolina a cada 100 km percorridos. As indicações são apre-
sentadas na Figura 2 na qual há predomínio do gasto “de 8 a 12” 
litros de combustível para cada 100km com 50%, seguida do 
gasto “Menos de 8” litros com 27%, e as duas categorias “Entre 
12 e 16” e “Mais de 16” litros somam 23%, cujas diferenças 
são estatisticamente significativas (p=0,0017). Os gastos indi-
cados pela maioria dos participantes, “entre 8 e 12” km, mesmo 
sem considerar as especificações dos carros, estão de acordo os 
parâmetros do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas 
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por Veículos Automotores Rodoviários (INEA) de 2013 (MMA, 
2017).

Figura 2 – Litros de combustível gasto a cada 100 Km

Diferentemente do cálculo do consumo de água e eletri-
cidade, o consumo de combustível parece ser mais facilmente 
visualizado e calculado uma vez que refletem de imediato nos 
gastos e nos recursos disponíveis. Relacionar o número de qui-
lômetros percorridos com a quantidade de combustível consu-
mido é uma prática comum e muito estimulada pela mídia com 
objetivos de relacionar os gastos com combustível.

As preocupações com os gastos com combustível não es-
tão necessariamente relacionadas com as preocupações sobre as 
emissões de poluentes e suas consequências para a saúde das 
pessoas, qualidade do ar ou contribuição ao efeito estufa. De 
acordo com o INEA (MMA, 2017), automóveis e veículos co-
merciais leves a gasolina ou etanol emitem os seguintes poluen-
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tes: monóxido de carbono (CO); óxidos de nitrogênio (NOx); 
aldeídos; hidrocarbonetos não metano; metano; dióxido de car-
bono ou gás carbônico (CO2). Dados do relatório mostram que 
as quantidades de emissões variam em função do tipo de veículo, 
ano de fabricação, quilometragem entre outros. Como exemplo 
pode ser apresentado a quantidade de poluentes emitidos em 
quilogramas (kg) por cada categoria de veículo em um período 
de duas horas numa via de três quilômetros de extensão: 

A quantidade da emissão de CO2 por veículo em área ur-
bana, segundo cálculos estimados pelo IPEA (Carvalho, 2011), 
considerando o rendimento de consumo de 8,5 km/litro, com 
ocupação media de 1,5 pessoa por veículo, é de 0,19 kg/km ou 
0,1268 kg por pessoa por quilometro. Considerando que cada 
participante percorre 100km semanalmente (Figura 1) pode-se 
estimar a emissão de 12,68 kg de CO2 por pessoa por semana ou 
19kg de CO2 por veículo.

As análises de Carvalho também mostram que o 35% das 
viagens nos grandes centros urbanos brasileiros são feitas por 
transporte individual e é responsável por 66,5% das emissões de 
CO2 e  que as emissões dos ônibus são de 0,0160 kg por pessoa 
por quilometro que corresponde a 15,7% das emissões. Portan-
to, quando se considera o número de pessoas/carro e quilôme-
tros rodados por litro de combustível, o transporte individuali-
zado é principal fator de impacto ambiental nos centros urbanos.

As indicações sobre o deslocamento até a escola são apre-
sentadas na Figura 3, das quais 59% dos participantes não uti-
lizam carro, 27% não compartilham carro e 14% compartilham. 
Pesquisa conduzida pelo Instituto Akatu sobre Estilos Sustentá-
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veis de Vida de Jovens Brasileiros (INSTITUTO AKATU, 2009), 
mostram que 47% dos jovens adotariam comportamentos volta-
dos para “compartilhar o carro” e associam essa prática a preser-
vação ambiental e a economia de gastos. Nesta pesquisa mostra 
que a situação real metade dos jovens que utilizam o carro ado-
taram na prática suas intenções.

Figura 3 – Uso de carro para deslocamento até a escola

Ainda com relação ao deslocamento até a escola nesta pes-
quisa 65% dos participantes declararam que não utilizam ônibus 
para seu deslocamento; 32% declararam que utilizam e 3% in-
dicaram que não existe ônibus disponível em seus trajetos até a 
escola. 

Segundo CAMARGO et al (2003), há necessidade de 
promover um consumo sustentável incluindo todas as verten-
tes, desde a gestão de inovações tecnológicas até medidas que 
promovam conscientização e mudanças no comportamento da 
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sociedade. Para a interação entre as questões ambientais e eco-
nomia possa ocorrer de forma sustentável, faz-se necessário 
uma mudança na “civilização do ter” para uma “civilização do ser” 
(Sashs, 1986).

O transporte colaborativo ou compartilhado, como analisa 
Figueira (2015), é um importante fator de promoção da susten-
tabilidade e da economia, otimiza a utilização de recursos e per-
mite o estabelecimento novas formas de organização da mobili-
dade. Cita como exemplo estudos nos quais o compartilhamento 
de um único carro evita o uso de três a 20 veículos e reduz em 
cerca de 40% o tempo de deslocamentos. 

Estudos de Balardino (2016), sobre uso de transporte 
compartilhado ou carona na Universidade Federal de Viçosa 
mostram que pode atender até 75% dos passageiros dentro de 
um limite de desvios de itinerário até 220m metros da rota dos 
condutores ou motoristas. Apesar dos bons resultados também 
observou que existem resistências de pessoas em compartilhar 
o transporte com outras pessoas mesmo do meio, assim como 
condutores ou motoristas culturalmente consideram o carro 
como extensão de suas casas.

Steg e Gifford (2005) consideram a existência de desa-
cordos ou dilemas sociais com relação aos meios de transporte 
que envolve o interesse individual a curto prazo, utilizar o carro 
como meio de transporte individual, e os interesses coletivos a 
longo prazo com a utilização do transporte coletivo, que implica 
em menor impacto ambiental na busca da sustentabilidade. Uti-
lizar menos o carro significa adotar um comportamento e estilo 
de vida que, no ponto de vista daqueles que possuem carro, não 
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é atraente, aumenta a dependência, diminui a flexibilidade, o 
conforto, a rapidez e a privacidade. Além do mais o carro propor-
ciona maior “status”, prazer a autoexpressão de controlar uma 
máquina poderosa. Os benefícios pessoais são imediatos e os 
coletivos são a longo prazo e pouco visíveis.

Longe ser uma discussão restrita ao comportamento sobre 
uso ou não do carro ou transporte individualizado existem as 
dimensões de política públicas que de um lado estão voltadas 
para a diminuição ou controle de emissões e outras acabaram 
por promover aumento das emissões.  Dentre as políticas que 
buscam minimizar os impactos podem ser citadas: limites de 
emissões dos veículos - Programa de Controle de Poluição do Ar 
por Veículos  Automotores  (Proconve); utilização de combustí-
veis mais limpos – pró-álcool, biodísel, gás natural, inspeção vei-
cular; controle de gestão do tráfego urbano – rodízio de veículos. 
As políticas que acabaram por proiciar o aumento das emissões 
podem ser citadas: barateamento da gasolina; estímulo a venda 
de veículos particulares;  uso do solo urbano com adensamento 
populacional (Carvalho, 2011).

Dentre todos os participantes 35 (95%) indicaram que 
possuem computador em casa. A Figura 4 mostra que 45,7% 
declararam possuir dois computadores, seguido de 40% que in-
dicaram possuir um computador, 11,4% três computadores e 
2,9% quatro computadores.
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Figura 4 – Número de computadores em casa

A soma das porcentagens das indicações para dois ou mais 
computadores (60%) que indicam uma tendência de aumento do 
número de computadores por residência. Esses números estão 
acima daqueles apresentados por Fournier e Penteado (2010), 
em estudo no município de Santo André (SP), no qual há predo-
mínio de um computador por residência. O uso de computador 
possibilitou um melhor acesso a “internet” e, sem dúvida, tem 
contribuído com o aumento da produtividade em diversas áreas, 
porém com aumento de energia elétrica nas moradias (Joyeux e 
Ripple, 2007), e com o consequente aumento do lixo eletrônico. 
Segundo Salonen e Åhlberg (2011) anualmente nos EUA são de-
sativados ou tornam-se obsoletos 132.000 computadores. Na Ca-
lifórnia cerca de 6.000 diariamente e apenas 11% são reciclados. 
Estima-se que até 2004 tenham sido descartados 315 milhões 
de computadores no mundo, dos quais 850 mil no Brasil (MEC, 
2005). As análises de Caetano e Luna (2016), indicam que no 
Brasil em 2014, havia 140 milhões de computadores, e produziu 
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cerca de sete quilogramas de resíduos eletrônicos por habitante 
que corresponde a 1,4 milhão de toneladas/ano. Considerando 
a vida útil do computador entre dois e cinco anos o consequente 
aumento no volume de resíduos eletrônicos é agravado pela falta 
de definição de responsabilidade e envolvimento dos fabrican-
tes na logística reversa (Caetano e Luna, 2016). Couto e Lange 
(2017) consideram que há falta de indicadores de desempenho 
sobre cobertura e abrangência dessa logística que na maioria das 
vezes restrita aos municípios de grande porte, e fazem referência 
a legislação brasileira que considera o consumidor como prota-
gonista na responsabilidade de descarte de resíduos eletrônicos 
e não como coadjuvante como ocorre na Europa.

As informações sobre o número de horas diárias de utili-
zação do computador (Figura 5) mostra que a maioria dos pes-
quisados (62,9%) informou que utilizam o computador entre 1 
a 4 horas, 20% entre 5 e 9 horas, 11,4% entre 15 a 24 horas  e 
5,7%. As diferenças entre as frequências são estatisticamente 
significativas (p <0.0001).
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Figura 5  – Utilização diária do computador em horas

A renda familiar com base no salário-mínimo foi declarada 
por 33 (89%) dos participantes e quatro (11%) não souberam 
indicar a renda familiar.  A Figura 6 mostra que 30% dos parti-
cipantes indicaram renda de três salários mínimos mensais, se-
guindo de 21% que recebem entre um e dois salários mínimos 
e 49% com renda entre quatro e 10 salários mínimos, cujas di-
ferenças nas frequências são estatisticamente significativas (p = 
0,0022).
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Figura 6 – Renda Familiar em salários mínimos

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua para o período de janeiro a março de 2017, o rendi-
mento médio mensal foi de R$ 3.419,00 que equivale a aproxi-
madamente 3,18 salários-mínimos do Estado de São Paulo (R$ 
1.076,20). Portanto, a maioria dos participantes está na média 
(30,30%) e acima da média (48,48%) salarial do país apontada 
pelo IBGE. 

A televisão atualmente constitui parte do cotidiano pelo 
fato de proporcionar lazer, companhia, constitui fonte de infor-
mações, orientações e promove a sentimento de pertencimen-
to ou identidade e participação em relação a algo que é público 
(FISCHER, 2005). MESQUITA e REIMAO (2010) apontam evi-
dências que muitos jovens assistem programas de TV habitu-
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almente. Portanto, sendo um aparelho de uso continuado com 
consumo de energia. 

O consumo de energia pelos aparelhos de TV depende de 
vários fatores tais como o tipo de tecnologia, tamanho da tela e o 
padrão de visualização (HARRINGTON, JONES e HARRISON, 
2016). No Brasil o Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza-
ção e Qualidade Industrial (INMETRO) disponibiliza tabela ofi-
cial com as especificações dos tipos de aparelhos de TV com seus 
respectivos consumos de energia elétrica. O guia com orienta-
ções sobre consumo de energia da Companhia Energética de Mi-
nas Gerais (CEMIG, 2017) apresenta tabela com descrições de 
consumo de energia por aparelhos domésticos, na qual os vários 
modelos de TV de 42 polegadas com utilização média de cinco 
horas diárias gastam em média 33 kWh/mensal.

As indicações sobre o número de horas de utilização da TV 
são mostradas na Figura 6. Em primeiro lugar aparece o perío-
do de utilização em entre “1 e 4h” com 51,35% das indicações, 
cujos gastos de energia está abaixo de 33kWh/mês, seguida do 
período em entre “5 e 9h” com 21,62%, entre 10 e 14h” e “15 a 
24h” com 13,5% em cada período.  As diferenças entre as frequ-
ências  são estatisticamente significativas (p <0.0001). 

Esses resultados estão muito próximos daqueles descritos 
por MESQUITA e REIMAO (2010), nos quais jovens que assis-
tem TV até três horas diárias corresponde a 54%  e entre cinco 
e nove horas 46%, com predominância para o gênero feminino 
com 68% e 32% para o gênero masculino. Lucena et al (2015) 
indicam que 50% dos adolescentes brasileiros assistem mais de 
duas horas diárias de TV.
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Figura 7 – Utilização diária da Televisão em horas

Gastos de energia elétrica com o uso de equipamento do 
tipo três em um, segundo o guia da CEMIG (2017), durante três 
horas diárias é de 4,8 kWh/mês. Dentre todos os participantes 
31 (84%) declararam possuir aparelho de som, dos quais 87% 
indicaram utilizar o aparelho de som entre “1 e 4h” diárias, se-
guido de 10% com uso entre “5 e 9h” e 3% entre “10 e 14h”, 
cujas diferenças entre as frequências são estatisticamente signi-
ficativas (p <0.0001). Portanto o consumo de energia elétrica 
com a utilização do aparelho está em torno de 6,4 kWh/mês  de 
acordo com as indicações do guia da CEMIG (2017).
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Figura 8 – Utilização diária de aparelho de som em horas

O consumo de energia nas residências depende das deci-
sões dos consumidores, está sujeito a grandes variações e é afe-
tado por vários fatores. Esse consumo apresenta grandes possi-
bilidades de economia que pode ser da ordem de até 27%. Essa 
economia depende de avanços tecnológicos e mudanças compor-
tamentais das famílias (ZHOU e YANG, 2016).    

Um dos comportamentos importantes e necessários que 
contribuem para a economia de energia elétrica é o de apagar a 
luz ao sair de um cômodo. Recomendações e orientações para 
apagar as luzes aparecem em muitos manuais como por exemplo 
o da PUCRS (2010), CEMIG (2017), Secretaria de Meio Am-
biente do Estado de São Paulo, Instituto Akatu, Eletrobras entre 
outros.

Os participantes foram questionados quanto ao hábito 



503

de apagar a luz ao sair de um cômodo de sua casa. A Figura 8 
mostra que 46% dos participantes informaram que apagam a luz 
“às vezes”, 43% “sempre” apagam e 11% “raramente” apagam, 
cujas diferenças entre as frequências são estatisticamente signi-
ficativas (p <0.0001). Portanto, apagar a luz quando sai de um 
cômodo da casa não parece ser um comportamento consolidado 
uma vez 57% dos participantes indicaram apagam às vezes ou 
raramente.

Figura 9 – Comportamento de apagar a Luz ao sair de um cômodo

Lavar roupas é um processo cultural e fundamental na or-
ganização do cotidiano ao mesmo tempo em que aparentemente 
passa despercebido e tem implicações ambientais significativas 
(PINK, MACKLEY e MOROSANU, 2013). O emprego de má-
quinas de lavar, a despeito dos benefícios e praticidade, impacta 
o meio ambiente pelo descarte de detergentes, consumo de água 



504

e energia elétrica, além do descarte da própria máquina após seu 
período de vida útil. Segundo Yates e Evans (2016), no Reino 
Unido as máquinas de lavar domésticas são responsáveis por 
13% do consumo de água e 12% do consumo de energia elétrica, 
esta com tendências de crescimento devido a associação entre 
os processos de lavar e secar. Essa tendência de crescimento é 
mundial e exige mudanças de hábitos de uso mais sustentável 
da máquina de lavar. A periodicidade ou frequência da lavagem 
das roupas, por exemplo, pode diminuir em até quatro vezes o 
consumo de energia e de água em torno de 90 litros por ciclo 
de lavagem. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – 
IDEC (2005) estima que uma máquina de lavar roupas automá-
tica com capacidade de até 10kg comsome por ciclo 0,31kWh 
energia e 150 litros de água

Quanto a utilização semanal da máquina de lavar roupas 
em sua capacidade máxima (Figura 9), a maioria dos participan-
tes (40,54%) informou que utilizam duas vezes, 24,32% indi-
caram três vezes, 21,62% uma vez por semana e 10,81% 4 ou 
mais vezes por semana. As  diferenças entre as frequências são 
estatisticamente significativas (p <0.0003).

Os resultados desta pesquisa concordam com as análises 
de Gonçalves e Jordão (2006), nas quais o consumo médio de 
água para lavar roupas corresponde a 9% de todo o consumo 
de água de uma residência com quatro pessoas em São Paulo, 
podendo esse consumo com atividade de lavar roupa duas vezes 
por semana ser estimado em 486 litros.
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Figura 10 – Utilização semanal da máquina de lavar roupas com 
capacidade máxima

Segundo Pink, Mackley e Morosanu (2013), a lavanderia 
doméstica é uma prática cotidiana historicamente enraizada 
através da qual água e energia são consumidos e refletem as di-
mensões sociais e ambientais da vida cotidiana nas culturas e 
sociedades modernas. Lavar roupa é parte da materialidade da 
vida cotidiana Atualmente essa prática cultural histórica ganha 
importância e preocupações políticas, devido as implicações e 
impactos ambientais como mudanças climáticas, demanda de 
água e energia.

Dentre todos os participantes 22 (59,4%) indicaram pos-
suir secadora em casa.  Indicaram utilizar a secadora com capa-
cidade máxima uma vez por semana 41%, duas vezes 41% e três 
vezes 9% e quatro ou mais vezes 9%.  

De acordo com a tabela de estimativa de consumo médio 
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mensal de eletrodomésticos da PROCEL (2018), uma secadora 
utilizada oito vezes por mês durante uma hora tem um consumo 
mensal de 14,9 kWh. De acordo com essa tabela 41% dos parti-
cipantes utilizam a secadora em torno de quatro vezes por mês, 
com gasto de energia abaixo da média estimada, 41% utilizam 
oito vezes por mês, com gasto na média estimada, e 18% utili-
zam três e quatro vezes semanais e, portanto, com gasto acima 
da média estimada.

Figura 11 – Utilização semanal da secadora de roupas com capacida-
de máxima

O secador de cabelos é um dos eletrodomésticos consi-
derado como grande consumidor de energia e de acordo com a 
CEMIG (2017) o uso diário por 10min tem um consumo médio 
de 7 kWh/mês. 

Os cabelos das pessoas possuem significados e constituem 
parte da construção de suas identidades (SCHECAIRA, 2014). 
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Segundo Rook (2007), o secador de cabelos é um artefato sim-
bólico associado a figura de jovem e é incluído no ritual diário 
de cuidados com a aparência e utilizado por cerca de um terço 
de pessoas. 

Nesta pesquisa, 25 (68%) participantes indicaram possuir 
secador, prancha ou chapinha de cabelos. Quanto a frequência 
do uso semanal (Figura 11), 48% indicaram utilizar quatro ou 
mais vezes, 24% utilizam duas vezes, 20% uma vez e 8% três 
vezes. As diferenças entre as frequências são estatisticamente 
significativas (p <0.0001)

Figura 12 – Utilização semanal do secador, prancha ou chapinha de 
cabelos.

Segundo Abreu e Sant’anna (2009), o aumento no con-
sumo de energia elétrica no Brasil nas residências é decorrente 
do maior poder aquisitivo e a disponibilidade maior de crédito, 
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que, por sua vez, gerou um estímulo no consumo em geral, em 
especial na aquisição de equipamentos eletroeletrônicos.

O lixo é um dos problemas ambientais mais próximo das 
pessoas e passível de ação. Embora as pessoas tenham percep-
ções sobre a quantidade de lixo produzido diariamente não per-
cebem a quantidade de lixo produzida todos os dias. A presen-
ça diária do lixo lhe confere invisibilidade, em parte porque as 
pessoas não quererem ver algo que não tem bom aspecto, tem 
odores desagradáveis ou simplesmente algo que perdeu sua uti-
lidade (Valente, 2013).

Segundo Sadi et al (2017), o relatório Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) há uma estimativa de 
produção de 2,2 bilhões de toneladas de lixo urbano até o ano 
de 2025. No Brasil, embora dados da Associação Brasileira das 
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE 
(ABRELPE, 2017) aponte que em 2016 foi produzido cerca de 
78,3 milhões de toneladas de lixo, com coleta de cerca de 71,3 
milhões de toneladas, Romeiro, Prearo e Cordeiro (2011) indi-
cam que no Brasil a produção de lixo chega a cerca de 180 mil 
toneladas sendo que 76% desse total é descartado a céu aberto 
e 3% é reciclado.  

Menezes (2014) indica que a produção de resíduos sólidos 
na região sudeste do Brasil em 2011 foi de 1,29 kg/habitante/
dia, enquanto que na cidade de São Paulo Romeiro, Prearo e 
Cordeiro (2011) há produção de 1,2 kg/habitante/dia avaliando 
ao longo da vida uma pessoa poderá produzir até 25 toneladas 
de lixo.

Nesta pesquisa, quando questionados sobre reciclagem do 
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lixo a maioria dos participantes (35%), informou que normal-
mente não recicla, 32% declarou que não recicla, 22% reciclam 
quando é conveniente e  11% reciclam sistematicamente (Figura 
12), cujas diferenças das frequências são estatisticamente signi-
ficativas (p <0.0001). Quanto se considera as frequências para 
as três primeiras categorias as diferenças entre as frequências 
não são estatisticamente significativas (p = 0,1789). Esses re-
sultados indicam atitude negativa quanto a reciclagem e falta 
de conscientização necessária sobre a importância da reciclagem 
para um mundo sustentável. Interessante que os estudos de Ro-
meiro, Prearo e Cordeiro (2011) indicam que existem desconhe-
cimentos das pessoas sobre quais itens do lixo são recicláveis, e 
Sadi et al (2017) concluem em sua pesquisa que para a implan-
tação de coleta seletiva voltada para a reciclagem mesmo com 
o incentivo e a conscientização dos cidadãos não é garantia de 
bons resultados de participação.

Figura 13  -  Hábito de Reciclagem do lixo
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Quando questionados sobre a quantidade de lixo produ-
zida diariamente 13 (35%) declararam não saber. As indicações 
dos 24 (65%) participantes são apresentadas na Figura 13, dos 
quais 8,3% citaram menos de 100g/dia, 54,2%  indicaram entre 
100 e 200g/dia e 37,5% mais de 200g/dia, cujas diferenças entre 
as frequências são estatisticamente significativas (p <0.0001). 
Esses valores indicados estão muito abaixo daqueles apresen-
tados por Menezes (2014) de 1,2 kg/habitante/dia para a cida-
de de São Paulo, provavelmente porque não consideram ou não 
contabilizam toda produção geral de lixo no dia a dia incluindo 
descartes de embalagens, resíduos de matéria orgânica de ali-
mentação, materiais de higiene pessoal, entre outros, normal-
mente recolhido nas residências. Estudo de Mucelin e Bellini 
(2008) indicou que a percepção de lixo produzido diariamente 
varia de acordo com o perfil da pessoa. As quantidades percebi-
das variaram de 2,19kg/dia, indicadas por médicos, a 7,19 kg/dia 
indicadas por comerciantes de bairros. Estudantes universitários 
indicaram 3,42kg/dia. Esse estudo também indicou que os en-
trevistados apresentavam respostas sem convicção e hesitantes. 

Uma das possíveis explicações para essas respostas diver-
sificadas e hesitantes podem ser a falta de importância atribu-
ída pelas pessoas ao descarte do lixo que também contribuem 
para a não aquisição de atitudes e práticas direcionadas à gestão 
de resíduos domésticos, segundo Yoda, Chirawurah e Adongo 
(2014).

Essa falta de precisão ou desconhecimento sobre a produ-
ção de lixo doméstico pode ser associada a falta de conhecimen-
to sobre consumo de água e energia elétrica e combustíveis.
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Figura 14 - Quantidade de Lixo produzida diariamente em gramas

Segundo Thompson et al (2009), Na década de 1940 mui-
tas foram as previsões otimistas sobre os benefícios que trariam 
os plásticos como a durabilidade, múltiplas aplicações, usos ge-
neralizados como produto descartável. Porém não foram previs-
tos e antecipados com o mesmo otimismo e racionalidade os 
problemas com a gestão dos resíduos e detritos (Thompson et 
al, 2009). A partir de 1950 a produção de mundial de plásticos 
passou de dois milhões de toneladas/ano para 322 milhões de to-
neladas/ano em 2015, com projeções de duplicar essa produção 
até 2015 e triplicar até 2050 (Lusher, Hollman e Mendonza-Hill, 
2017). Segundo a World Economic Forum (WEF) as embalagens 
de plásticos, que praticamente é de uso único, são aquelas que 
apresentam as maiores taxas de reciclagem chegando a 14%, os 
demais tipos de plásticos estão muito abaixo dessa porcentagem 
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(WEF, 2016). 
Dados do Banco Regional de Desenvolvimento do Extre-

mo Sul (2006), em 2006, foram produzidos no Brasil 96.000 
toneladas de copos de plástico descartáveis. Essa produção,  se-
gundo o IDEC (2009) e Corre e Heemann (2016), corresponde a 
720 milhões de copos descartados diariamente, com a produção 
de 1.500 toneladas/dia de resíduos, cujo tempo de composição 
pode chegar até 450 anos.

Os participantes da presente pesquisa 94,6% indicaram o 
uso caneca, copo ou xícara reutilizável e outros 5,41% indicaram 
uso de copo descartável ao tomar chá, café ou outro tipo de be-
bida.  

Sobre a reciclagem do lixo produzido, 67% dos participan-
tes declararam que não reciclam. Esse número está bem próxi-
mo aquele apontado pelos participantes que não sabem a quan-
tidade de lixo produzido diariamente.   Portanto é lícito inferir 
que a cultura da reciclagem para um meio ambiente sustentável 
ainda não foi incorporada como um conceito vívido e real pelos 
participantes.

Atitudes importantes relacionadas ao consumo de água 
envolvem hábitos simples como fechar torneiras enquanto esco-
vam os dentes e o tempo de banho. As recomendações e orien-
tações sobre consumo de água da Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo (SABESP, 2017), advertem que ao 
escovar os dentes em cinco minutos com a torneira não muito 
aberta, uma pessoa gasta cerca de 12 litros de água e quando 
mantém a torneira fechada após molhar a escova até o enxague 
da boca a economia é de 11,5 litros de água.
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Segundo Zanotti (2010), num banho de 15 minutos o gas-
to é de aproximadamente 240 litros de água, mas uma simples 
mudança de atitude, fechar o chuveiro ao se ensaboar, esse gasto 
pode cair para 80 litros em um banho de 5 minutos. Ao escovar 
os dentes é possível um desperdício de 25 litros de água em 5 
minutos. Estudos de Adeodato (2013), sobre o sistema hídrico 
mundial indicam que se o consumo de água não mudar em mui-
to breve teremos escassez desse recurso e, segundo a ONU,  na 
primeira metade deste século faltará água potável para 40% da 
humanidade.

Pesquisa de Oliveira (2013) sobre o consumo de água de 
estudantes de escolas públicas mostrou que a maioria dos alu-
nos escovava os dentes mantendo a torneira aberta. Esses da-
dos diferem daqueles apresentados por Cibotto, Skura e Velho 
(2014) no qual 85% dos alunos tinham o hábito de fechar a tor-
neira enquanto escovavam os dentes. Nesta pesquisa 76% dos 
a maioria dos participantes (76%) declarou que não fechava a 
torneira enquanto escovava os dentes.

O tempo de banho, juntamente com a torneira aberta ao 
escovar os dentes, é um dos principais fatores que aumentam o 
consumo e desperdício de água. Nas recomendações da SABESP 
(2017) sobre consumo racional de água indicam que banho de 
ducha por cinco minutos consome 45 litros de água e por 15 
minutos consome 135 litros, banho de chuveiro os gastos são de 
15 e 45 litros respectivamente. Nos apartamentos os gastos com 
banho de ducha por 15 são de  243 litros e de chuveiro 144 litros 
devido a diferença de pressão da água (Prefeitura Municipal de 
São Paulo, 2017). 
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As indicações dos participantes desta pesquisa sobre o 
tempo de banho são apresentadas na Figura 15. O tempo de ba-
nho acima de 10 minutos é indicado pela maioria dos participan-
tes (86,5%), sendo 51,4% com tempo entre 10 e 20 minutos, 
entre 20 e 30 minutos 29,7% e acima de 30 minutos 5,4%. Há 
predominância do tempo entre 10 e 20min com 51% das indi-
cações que equivale ao consumo de cerca de 180 litros de água. 
Portanto 13,5% dos participantes, que indicaram tempo de ba-
nho até 10 minutos, atendem as recomendações sobre uso racio-
nal da água. Estes dados diferem da pesquisa de Cibotto, Skura 
e Velho (2014) na qual 66% dos estudantes indicaram tempo de 
banho até 10min e 34% indicaram tempo acima dos 10 minutos 
recomentados.

Figura 15 - Tempo de banho
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Segundo Mylan (2018), uma questão fundamental a ser 
considerada para o desenvolvimento sustentável é a produção e 
consumo de carne uma vez que envolve significante uso da terra, 
consumo de água e de energia e contribui com as emissões de 
gases de efeito estufa. Poore e Nemecek (2018) estimam que 
para cada 100g de carne são produzidos 105 kg de gases de efeito 
estufa,  enquanto que o tofu produz menos de 3,5kg, 370 m2  de 
solo. |Cálculos de Mekonnen e Hoekstra (2012) indicam o con-
sumo de 1.540 litros de água para cada 100g de carne.

Segundo Ribeiro (2009), a pressão exercida sobre os recur-
sos naturais em relação ao consumo de carne de origem animal 
é grande e as perdas energéticas ocorrem quando se passa de um 
nível trófico para outro dentro de uma cadeia alimentar. Nessa 
relação trófica, o homem ocupa o papel de consumidor secundá-
rio em relação ao boi. Para a produção de alimentos que estão no 
topo dessa cadeia alimentar, alimentos de origem animal, utili-
zam defensivos agrícolas e recursos naturais como água, espaço 
territorial para pastagens, provocando a destruição de florestas 
e perda de solo fértil. Assim que quanto maior o consumo de 
carne e produtos de origem animal maior o impacto ambiental 
causado por esse estilo de vida.

Nenhum dos alunos participantes desta pesquisa soube 
responder quantos litros de água são necessários para produzir 
um bife. Quando questionados sobre o consumo de carne (Fi-
gura 16), 75,7% indicaram consumir sempre, 21,6 % às vezes 
e 2,7% declaram ser vegetariano. Esses dados claramente mos-
tram que a maioria dos participantes são consumidores de carne.
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Figura 16 - Frequência do consumo de carne

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Foi possível observar que o estilo de vida dos alunos en-
trevistados causa impacto no ambiente devido a uma falta de 
conhecimento de medidas simples de consumo tanto de energia 
elétrica como de água. O aumento na aquisição e utilização de 
elétrico-eletrônicos e bens de consumo é uma tendência cres-
cente gerando aumento no consumo de energia elétrica e a pro-
dução de lixo.

O uso de automóveis como meio de transporte e para lo-
comoção para atividades diárias e para ir à escola, e a falta de há-
bitos de compartilhar viagens e trajetos comuns geram impactos 
com ônus negativo com a queima de combustível e emissão de 
poluentes.

Uma tendência bem marcante é que a maioria dos alunos 
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não tem por hábito reciclar lixo nem do uso racional da água 
e situações diárias comuns em casa, o que aponta para a ne-
cessidade de conscientização e educação ambiental, como indica  
Ruscheinsky (2010). 

A frequência do consumo de carne da alimentação indica-
da pela maioria dos alunos também constitui um estilo de vida 
impactante considerando as questões ambientais subjacentes a 
pecuária como desmatamentos, consumo de água e produção de 
gases do efeito estufa.

A sugestão para um consumo sustentável é apontada 
como sendo através de uma abordagem que inclua todas as 
vertentes, desde a gestão de inovação tecnológica até medidas 
que promovam mudanças no comportamento da sociedade ou 
seja, mudanças nos estilos devida, tanto individualmente como 
nas mudanças relacionados as orientações político-econômicas. 
Para que meio ambiente e economia possam interagir de forma 
sustentável, faz-se necessário uma mudança civilizacional que, 
como indica Sachs (1986), uma transformação de uma “civiliza-
ção do ter” para uma “civilização do ser”
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Violência no Brasil e a inefetividade 
das políticas públicas

Leticia Karen da Silva
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Maria de Lourdes Colacique da Silva Leme

Introdução

Se há algo que, aparentemente, é indiscutível no ordena-
mento jurídico brasileiro – embora isso possa parecer contra-
ditório, dada a multiplicidade de interpretações possíveis dos 
institutos jurídicos – é o fato de que no direito penal vige o prin-
cípio da intervenção mínima (ultima ratio), isto é, o direito penal 
deverá intervir no organismo social somente na hipótese de to-
das as demais possibilidades terem-se demonstrado ineficientes.

Outro aspecto de importante relevância é o postulado de 
que a Constituição Federal de 1988 trouxe uma visão humanís-
tica ao direito do país – não é demais lembrar que a dignidade 
da pessoa humana é um dos seus fundamentos (CF/88, art. 1º, 
III) e, a partir dos valores estabelecidos no seu texto, foram ra-
tificados alguns tratados internacionais sobre direitos humanos, 
como o Pacto de São José da Costa Rica (BRASIL, 1992).

A hipótese que norteia este trabalho é a de que há pou-
ca efetividade e equidade na distribuição de políticas sociais em 
todo o território nacional, dada a sua desigualdade, o que traz 
como consequências a marginalidade e a violência.

Assim, é possível fazer as seguintes indagações: a) Em que 
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medida, no Brasil, os legisladores buscam efetivar os marcos le-
gais das políticas sociais com o objetivo de minimizar as desi-
gualdades sociais? b) Qual a importância das políticas públicas 
para a redução da violência atual em um médio prazo? c) Os 
Estados federados deveriam ter mais autonomia legislativa em 
matéria penal?

As políticas sociais, homologadas pela Constituição Fede-
ral de 1988 em seu artigo 6o. referendam dois dos princípios 
dessa carta que é a dignidade da pessoa humana e a cidadania.

Isto posto, este trabalho tem como objetivos: i) refletir 
acerca das políticas sociais para o bem estar no Brasil; ii) estudar 
o conceito de dignidade humana e sua positivação no sistema 
dos três poderes da nação; e iii) refletir sobre as políticas de se-
gurança pública no sistema federalista.

Para a consecução desses objetivos fez-se uma revisão de 
conceitos de políticas sociais, dignidade humana, e buscou-se 
por meio de dados em diferentes bases apontar os índices de 
violência e refletir sobre a justiça social

O Estado de Bem Estar Social e a Dignidade Humana
O Estado de Bem-estar Social caracteriza-se por uma busca 

constante pelos direitos sociais do cidadão desde seu nascimen-
to junto à rede de prestações de serviços oferecidos e garantidos 
pelo Estado, tais como educação, saúde, entre outros direitos 
sociais, cujo objetivo é contribuir para que as desigualdades so-
ciais não comprometam o exercício dos direitos civis e públicos. 

Segundo Kerstenetzky (2010), o estado do bem-estar so-
cial não condiz apenas com uma busca somente das bases operá-
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rias ou populares ou com a implementação das teorias neoclássi-
ca e neoliberal, como uma das consequências do aprimoramento 
das sociedades atuais. Ele, de outro lado, é o resultado das revo-
luções que definiram seu sistema econômico com os olhos vol-
tados para os Estados Liberais, mas com o surgimento dos mo-
vimentos democráticos, mormente no século XX, a intervenção 
do Estado nos movimentos do capital foi se acentuando e com o 
apoio de manifestações populares, ele emerge. 

Para Okun (apud Kerstenetzky, 2011), o bem-estar social 
não passa de um “balde furado”, sendo, que o governo remaneja 
os recursos destinados às classes sociais e não alcança seu obje-
tivo de redistribuição dos recursos.

 Kerstenetzky (2010) afirma que Brasil teve como marco 
inicial do seu estado de proteção social no ano da homologação 
da Constituição Federal (1988), sendo uma política destinada ao 
desenvolvimento e construção dos direitos sociais. 

Para Habermas (2010) a dignidade humana positivada é 
necessária para a democracia, de onde se aponta para uma refle-
xão : i) a palavra democracia não tem um significado claro, pois 
está sujeita a processos de significação e mutação constante e ii) 
dignidade humana, por seu turno, tem um caráter amorfo o que 
indica que ainda estamos nos estágios iniciais do processo de 
elaboração do seu significado (WALDRON; 2013).

Habermas (2010) observa a dificuldade de se positivar o 
princípio da dignidade humana, ao longo de seu processo de 
positivação nas normas jurídicas, pela limitação linguística ine-
rente a todas as línguas humanas. As diferentes dimensões da 
dignidade humana vão sendo pulverizadas em artigos, incisos 
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e parágrafos no sistema normativo do Estado, provocando um 
esvaziamento do que se entende por padrões mínimos de viola-
ções.

Esta diluição das dimensões humanas produz um apa-
gamento daquilo que é prioritário, perde sua força discursiva, 
enfraquecendo o pragmatismo. Assim como processo de racio-
nalização departamentalizou excessivamente a ciência, assim 
também o princípio da dignidade humana é uma noção com-
plexa e recortada que vem sendo estudada desde áreas como o 
direito, sociologia e antropologia até a bioética (PELE, 2012).  

Waldron (2013) lembra que não há um conceito pragmá-
tico de dignidade humana porque nós ainda discordamos de 
quais direitos são direitos humanos pela própria desigualdade 
do mundo moderno, que apresenta ritmos desiguais em seus 
diferentes processos de desenvolvimento sócio-político, cultural 
e econômico nos diferentes continentes, mesmo tendo concor-
dado que os humanos tiveram a mesma origem biológica, que 
não há raças diferentes e que é necessário lugar pela igualdade, 
conceitos universalizantes que ainda desafiam a contemporanei-
dade.

Assim, mesmo com o legado deixado pelas revoluções do 
século XIX, a dignidade humana sofreu uma erosão antes mes-
mo de ser compreendida. A globalização do capital e a reestru-
turação dos mercados caminharam juntamente na tentativa de 
efetivação dos direitos humanos e trouxe consigo novos tipos 
de regulações sociais, econômicas e políticas que acabaram por 
influenciar os requisitos mínimos para se atingir a dignidade.

Para Kant (apud SARLET, 2015) a dignidade humana é um 
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valor moral, logo a difícil tarefa de encontrar uma forma de ava-
liá-la, compreender como ela se manifesta na vida do cidadão, ou 
ainda, como o sujeito a percebe no seu dia a dia. 

Isto posto, há que se considerar o caráter ubíquo do con-
ceito de dignidade humana, destaca-se por um lado que ele se 
perde nas retóricas falaciosas dos diferentes discursos políticos, 
por outro, a busca pelo seu real significado vai motivando sua 
positivação em declarações, convenções e outros documentos 
legais e diferentes áreas do conhecimento humano que vêm con-
duzindo a reflexões que possibilitem avaliar os padrões huma-
nos mínimos de violações da vida, da liberdade, da integridade 
e da igualdade (RILEY, 2010), que fundamenta a autonomia do 
seres humanos, e que possam ser mensuráveis.

Assim, entende-se aqui, neste percurso que dignidade hu-
mana tem a ver com segurança pública e esta com mais justiça 
social a fim de que se possa reduzir os índices de violência por 
meio de políticas públicas mais eficientes, e talvez até diferencia-
das para diferentes regiões do país.

Sistema jurídico brasileiro: direitos, sociedade e justiça

O Brasil, diferentemente de países de cultura anglo-saxô-
nica, baseou-se o direito romano e adotou o sistema da civil law, 
isto é, a adoção de leis escritas para regular a vida em socie-
dade – embora, cabe destacar, nos últimos anos tenha havido 
uma grande evolução jurisprudencial, principalmente com a EC 
45/2004 que acrescentou o art. 103-A ao texto constitucional, 
prevendo a prerrogativa de o Supremo Tribunal Federal editar 
súmulas de efeito vinculante, sendo que dois anos depois, em 
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2006, a Lei 11.417 regulamentou o tema. Recentemente, o Novo 
Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) solidificou a ten-
dência dos precedentes - porém, reafirma-se, vigora no país o 
direito positivo.

A participação cada vez mais ativa do direito penal na so-
ciedade brasileira leva à suposição de que os demais institutos 
jurídicos, bem como as políticas públicas, não têm demonstrado 
a eficiência desejada para que os cidadãos possam exercer aquele 
que seja, talvez, ao lado do direito à vida, um dos direitos mais 
elementares de qualquer Estado Democrático de Direito, a liber-
dade.

Isso porque, conforme estudo realizado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2017) em parceria com o 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2017) concluiu-se 
que houvera um crescimento vertiginoso nos índices de violên-
cia em todo o país sendo a região nordeste aquele que apresenta 
maiores taxas de mortalidade para cada 100 mil habitantes, ao 
passo que a região sudeste apresenta as menores taxas. Uma 
coisa é certa, a sensação de medo é geral. 

No Brasil, Reale (2001) desenvolveu, em meados dos anos 
de 1940, a sua “Teoria Tridimensional do Direito”. Para ele, o 
conceito de Direito tem uma estrutura que abrange três dimen-
sões. Nas suas palavras:

O simples fato de existirem várias acepções da palavra 
Direito já devia ter suscitado uma pergunta, que, todavia, 
só recentemente veio a ser formulada, isto é: esses sig-
nificados fundamentais que, através do tempo, têm sido 
atribuídos a uma mesma palavra, já não revelam que há 
aspectos ou elementos complementares na experiência 
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jurídica? Uma análise em profundidade dos diversos sen-
tidos da palavra Direito veio demonstrar que eles corres-
pondem a três aspectos básicos, discerníveis em todo e 
qualquer momento da vida jurídica: um aspecto normativo 
(o Direito como ordenamento e sua respectiva ciência); um 
aspecto fático (o Direito como fato, ou em sua efetividade 
social e histórica) e um aspecto axiológico (o Direito como 
valor de Justiça). (REALE, 2001, p. 60).

O direito, deste modo, está inserido em um meio mais 
abrangente, cuja análise não pode ignorar aspectos sociais, his-
tóricos, econômicos, de valor entre outros. Assim, para o nas-
cimento da norma jurídica é quase sempre imprescindível a 
ocorrência de um fato natural causador de impacto social. Tal 
impacto social somente ocorre porque a sociedade possui alguns 
valores oriundos de sua história, de sua economia, de sua cultu-
ra de modo geral. Somente após a ocorrência do fato e da reação 
social diante dele é que o legislador percebe a necessidade da 
elaboração de uma norma jurídica que atenda aos anseios do 
povo.

Em síntese, para Reale, o direito é fato, valor e norma. 
Onde o fato social, cada vez mais complexo, exige posturas mais 
criteriosas na sua valoração e na criação de normas. É, portanto, 
um mecanismo que tem por objetivo a pacificação social, tendo 
o Estado - através dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
- a responsabilidade de concretizar este objetivo. 

Contudo, nem sempre foi assim, isso porque a concepção 
tripartite de Estado, embora já defendida por Aristóteles, foi soli-
dificada somente no século XVIII por Montesquieu, culminando 
com as Revoluções Americana (1776) e Francesa (1789).

Hobbes (apud NUNES, 2010), no entanto, afasta a ideia 
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aristotélica de que o homem é um animal político, assim como de 
sua concepção acerca de uma tendência humana e natural para a 
sociabilidade, culminando na criação da polis.

Para Hobbes (apud NUNES, 2010, p. 13):

(...) durante o tempo em que os homens vivem sem um 
poder comum capaz de os manter a todos em respeito, 
eles se encontram naquela condição a que se chama guer-
ra; e uma guerra que é de todos os homens contra todos 
os homens (...). Desta guerra de todos os homens contra 
todos os homens também isto é consequência: que nada 
pode ser injusto. As noções de bem e de mal, de justiça 
e injustiça, não podem aí ter lugar. Onde não há poder 
comum não há lei, e onde não há lei não há injustiça. 
(...). Outra consequência da mesma condição é que não 
há propriedade, nem domínio, nem distinção entre o meu 
e o teu; só pertence a cada homem aquilo que ele é capaz 
de conseguir, e apenas enquanto for capaz de conservá-lo. 
É pois esta a miserável condição em que o homem real-
mente se encontra, por obra da simples natureza. Embo-
ra com uma possibilidade de escapar a ela, que em parte 
reside nas paixões, e em parte em sua razão.

Eis o chamado estado de natureza, onde a liberdade era 
plena, o direito era exercido pela força e sem qualquer autoridade 
que impusesse limites – o caos e a desordem eram totais, invia-
bilizando quaisquer possibilidades de exercício de propriedade 
privada. É a partir deste contexto que surgira a frase no sentido 
que o homem é o lobo do homem, momento histórico onde a regra 
era a guerra mútua, de todos contra todos, de modo que o objetivo 
era conquistar aquilo que se desejava ou conservar aquilo que se 
possuía.

Hobbes, portanto, considera que o estado civil é fruto do 
caos trazido pelo estado natural. O homem, conquanto ainda 
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primitivo, era também possuidor de razão, sendo ela a mola 
propulsora para a criação de um sistema coletivo instituidor de 
regras de conduta mesmo que isso acarretasse na renúncia à li-
berdade irrestrita, a única conhecida no momento. 

O autor procurou, ainda, identificar a origem do interesse 
humano pelo fim do estado natural e início do estado civil. Che-
gou à conclusão de que o medo da morte era o elemento central, 
o instinto de autopreservação falara mais alto.   

O contexto histórico, à vista disso, estava apto à criação 
de uma instituição invisível, o Estado, o grande Leviatã, capaz de 
conter os impulsos naturais que aterrorizavam a todos. Eis que 
surge o estado civil, momento em que atribuiu-se a uma:

(...) só pessoa se chama Estado, em latim civitas. É esta a 
geração daquele grande Leviatã, ou antes (para falar em 
termos mais reverentes) daquele Deus Mortal, ao qual 
devemos abaixo do Deus Imortal, nossa paz e defesa. Pois 
graças a esta autoridade que lhe é dada por cada indiví-
duo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e 
força que o terror assim inspirado o torna capaz de con-
formar as vontades de todos eles, no sentido da paz em 
seu próprio país, e da ajuda mútua contra os inimigos 
estrangeiros. É nele que consiste a essência do Estado, a 
qual pode ser assim definida: Uma pessoa de cujos atos uma 
grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, 
foi instituída por cada um como autora, de modo a ela poder usar 
a força e os recursos de todos, da maneira que considerar conve-
niente, para assegurar a paz e a defesa comum. (HOBBES apud 
NUNES, 2010, p. 17). (destaques na obra)

Coincidentemente, em pleno século XXI, a sociedade bra-
sileira encontra-se temerosa do mesmo instinto que levou a so-
ciedade do estado natural a criar o estado civil, uma vez que o 
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medo da morte violenta assola o país diariamente.

Violência e Justiça Social

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) publicaram um 
estudo sobre o tema: Atlas da Violência (2017). Portanto, to-
dos os dados trazidos neste tópico poderão ser consultados com 
maiores detalhes na obra.

1. Homicídios.: em 2015 houve 59.080 homicídios 
(considerando agressões e intervenções legais) no 
Brasil. Isso equivale a 28,9 para cada 100 mil ha-
bitantes; 47,8% das vítimas são do sexo masculino 
com idade entre 15 e 29 anos;
• Entre 2005 e 2015, todos os estados da federação 
com crescimento superior a 100% nos índices de 
homicídio pertenciam as regiões Norte e Nordeste;
• todos os estados da região Sudeste apresentaram 
queda na taxa de homicídio;
• municípios x IDHM: menos violento (Jaraguá do 
Sul/SC) e mais violento (Altamira/PA), concluiu-se 
que o IDH do primeiro encontrava-se num patamar 
alto (IDH = 0,803), ao passo que no segundo o pa-
tamar era médio (IDH = 0,665). Enquanto em Ja-
raguá do Sul, 68,7% dos indivíduos com 18 anos ou 
mais possuíam ensino fundamental completo, em 
Altamira esse indicador era de 46,1%.
• mortes por intervenção policial.: o estudo con-
cluiu que o modelo de segurança pública é ineficaz, 
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uma vez que, em 2015, registrou-se 3.320 mortes 
decorrentes de intervenções policiais, número 3,5 
vezes maior do que os registros na saúde;
• criminalidade e etnia.: a pesquisa identificou, 
ainda, que de cada 100 pessoas que são vítimas de 
homicídio no Brasil, 71 são negras, sendo que o ne-
gro possui 23,5% maiores chances de ser assassina-
do se comparado aos cidadãos de outras etnias;
• violência contra a mulher.: o estudo destacou 
que, em 2015, 4.621 mulheres foram assassinadas 
no Brasil, número que corresponde a uma taxa de 
4,5 mortes para cada 100 mil mulheres, represen-
tando um crescimento de 7,3% entre os anos de 
2005 e 2015, embora o indicador aponte para uma 
redução de 1,5% entre 2010 e 2015 e queda de 5,1% 
apenas no último ano de série. 
i. violência contra a mulher nas unidades fede-
rativas.: ainda em relação à violência contra as mu-
lheres, agora nas unidades federativas, a pesquisa 
concluiu que o estado de São Paulo obteve uma re-
dução de 35,4% nos últimos 11 anos, ao passo que 
o Maranhão houve um aumento de 130,0%;
ii. violência contra mulheres negras e não ne-
gras.: o estudo concluiu que, enquanto a mortalida-
de de mulheres não negras reduziu em 7,4% entre 
2005 e 2015, no mesmo período o número de ho-
micídios com mulheres negras vitimadas aumentou 
em 22%, chegando à taxa de 5,2 mortes para cada 
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100 mil mulheres negras.
iii. aumento proporcional de mulheres negras 
vítimas de violência.:  do total de mulheres assas-
sinadas, o número de vítimas negras aumentou de 
54,8% em 2005 para 65,3% em 2015.
iv. taxas de mortalidades de mulheres negras nos 
estados da federação.: o estudo concluiu que, en-
tre 2005 e 2015, apenas em São Paulo (-41,3%), Rio 
de Janeiro (-32,7%), Pernambuco (-25,8%), Paraná 
(-23,9), Amapá (-20%), Roraima (-16,6%) e Mato 
Grosso do Sul (-4,6%) houve redução das taxas de 
assassinato de mulheres no Brasil;
v. mulheres brasileiras vítimas da violência.: o 
estudo trouxe, ainda, o resultado de uma pesqui-
sa encomendada pelo Datafolha, onde concluiu que 
29% das mulheres brasileiras relataram ter sofrido 
algum tipo de violência, sendo que apenas 11% pro-
curaram a delegacia da mulher. e 43% dos casos a 
agressão ocorreram no domicílio.
2. Uso de arma de fogo nos homicídios.: segundo 
o estudo, somente em 2015, 41.817 pessoas foram 
vítimas de homicídio por arma de fogo, número de 
corresponde a 71,9% do total de casos. Compara-
tivamente, na Europa esse índice encontra-se em 
21%.

Este estudo concluiu que o crescimento econômico pro-
porciona aquecimento no mercado de trabalho, contribuindo 
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para a queda da taxa de criminalidade. O efeito colateral des-
te desenvolvimento econômico, sobretudo nas regiões Norte 
e Nordeste, foi a viabilização dos mercados de drogas ilícitas. 
Outro ponto importante da pesquisa foi o de que o desempe-
nho econômico também levou, mesmo que indiretamente, à de-
sorganização social por conta de alterações em espaços urbanos 
com a consequente dificuldade em identificação de criminosos. 

O Brasil vem sofrendo, nos últimos anos, com o aumento 
progressivo nos índices de violência por arma de fogo. Pessoas 
cada vez mais jovens estão entrando para esse mundo tão cruel. 
Estas pessoas fazem vítimas ao mesmo tempo em que também 
são vítimas - isso mesmo, os delinquentes também são vítimas! 
Mas vítimas de que, ou de quem, afinal? 

A Constituição de 1988 estabeleceu, em seu art. 6°, que 
“são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o traba-
lho, a moradia, o transporte, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade (...), são direitos e garantias fundamen-
tais, logo, são cláusulas pétreas, isto é, não podem ser modifica-
dos a menos que seja para ampliá-los.

É bem verdade que o art. 6º da CF seja uma norma 
programática, uma meta a ser alcançada pelo Estado brasileiro 
por meio de políticas públicas a serem emanadas em conjunto 
com o povo – o que se vê, no entanto, são pessoas perdendo 
suas vidas diariamente, vitimadas pela violência das mais varia-
das formas. 

Rawls (1997), quando submeteu-se à reflexão sobre o pa-
pel da justiça, reconheceu que:
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Se a inclinação dos homens ao interesse próprio torna ne-
cessária a vigilância de uns sobre os outros, seu sentido 
público de justiça torna possível a sua associação segu-
ra. Entre indivíduos com objetivos e propósitos díspares 
uma concepção partilhada de justiça limita a persecução 
de outros fins. Pode-se imaginar uma concepção da jus-
tiça como constituindo a carta fundamental de uma as-
sociação humana bem-ordenada. (RAWLS, 1997, p. 5).

Rawls, portanto, reconheceu a natureza desejante defen-
dida por Hobbes. Por isso propôs um novo pacto social, con-
siderando que a única possibilidade de escolhas equânimes de 
acessos às oportunidades das mais diversas dependeriam do fato 
de todos aqueles que escolheriam qual sociedade gostariam de 
viver estivessem na mesma situação, chamada pelo autor de “po-
sição original”, e ainda sob um “véu de ignorância”. Para o autor, 
é preciso:

(...) anular os efeitos das contingências específicas que 
colocam os homens em disputa, tentando-os a explorar 
as circunstâncias naturais e sociais em seu próprio bene-
fício. Com esse propósito, assumo que as partes se situ-
am atrás de um véu de ignorância. Elas não sabem como 
as várias alternativas irão afetar o seu caso particular, e 
são obrigadas a avaliar os princípios unicamente com 
base em considerações gerais. (RAWLS, 1997, p. 147).

O autor continua sua proposta:

Supõe-se, então, que as partes não conhecem certos tipos 
de fatos particulares. Em primeiro lugar, ninguém sabe 
qual é o seu lugar na sociedade, a sua posição de classe 
ou seu status social; além disso, ninguém conhece a sua 
sorte na distribuição de dotes naturais e habilidades, sua 
inteligência e força, e assim por diante. Também ninguém 
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conhece a sua concepção do bem, as particularidades de 
seu plano de vida racional, e nem mesmo os traços carac-
terísticos de sua psicologia, como por exemplo a aversão 
ao risco ou sua tendência ao otimismo ou ao pessimis-
mo. Mais ainda, admito que as partes não conhecem as 
circunstâncias particulares de sua própria sociedade. Ou 
seja, elas não conhecem a posição econômica e política 
dessa sociedade, ou o nível de civilização e cultura que 
ela foi capaz de atingir. As pessoas na posição original 
não têm informação sobre a qual geração pertencem. Es-
sas restrições mais amplas impostas ao conhecimento 
são apropriadas, em parte porque as questões de justiça 
social surgem entre gerações e também dentro delas (...). 
elas devem escolher princípios cujas consequências estão 
preparadas para aceitar, não importando a geração que 
pertençam. (RAWLS, 1997, p. 147).

É possível supor, neste momento, que a sociedade brasileira 
reconhece, independentemente da posição social a que cada um 
ocupa, de que uma vida satisfatória necessita do acesso a bens 
(sobretudo materiais). 

Todavia, além do fato de não haver espaço ‘ao sol do con-
sumo’ para todos, ao mesmo tempo em que há uma espécie de 
‘bombardeio’ de propagandas propondo o consumo, criando 
pseudonecessidades sem as quais a insatisfação é garantida, e 
isso é possível observar através ‘ostentação’ das redes sociais, 
falseando a percepção da realidade, há, concomitantemente, 
uma postura de conservação partindo daqueles que pertencem 
aos grupos inseridos no sistema econômico-capitalista. Isto é, 
aqueles que tem acesso aos bens de consumo não desejam que 
os que não tem venham a alcançar, uma vez que o traço desi-
gualador que eleva uns e rebaixa outros é o elemento central da 
satisfação ou insatisfação pessoal. 
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 Em meados dos anos de 1960, nos Estados Unidos da 
América, surgiu a Teoria do Labelling Approach, segundo a qual a 
criminalidade está associada, num momento primário, à neces-
sidade – geralmente econômica – que leva alguém à prática de 
crime; num momento secundário, a prática de crime decorre da 
exclusão do delinquente do meio social a que pertencia. Isso 
porque, na ocasião do primeiro delito, aquele que, até o mo-
mento era considerado um ‘cidadão de bem’, perdeu esse status 
social sem quaisquer possibilidades de recupera-lo mesmo após 
o cumprimento da pena imposta pelo cometimento do primeiro 
crime. Assim, segundo essa teoria, a reincidência criminosa é 
fruto do estigma, do rótulo, da marca deixada pelo cometimento 
do primeiro delito, excluindo do meio social permanentemente 
o infrator.

Zaffaroni trouxe luz ao tema quando assegurou que:

A tese central dessa corrente pode ser definida, em ter-
mos muito gerais, pela afirmação de que cada um de nós 
se torna aquilo que os outros veem em nós e, de acordo 
com essa mecânica, a prisão cumpre uma função repro-
dutora: a pessoa rotulada como delinquente assume, fi-
nalmente, o papel que lhe é consignado, comportando-se 
de acordo com o mesmo. Todo o aparato do sistema penal 
está prepadado para essa rotulação e para o reforço des-
ses papéis. (ZAFFARONI, 1996, p. 60)

Faz-se importante solidificar o contexto social onde os 
momentos em que os delitos são cometidos. Nesse passo, para 
Penteado Filho:

Sustenta-se que a criminalidade primária produz a eti-
queta ou rótulo, que por sua vez produz a criminalização 
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secundária (reincidência). A etiqueta ou rótulo (materia-
lizados em atestado de antecedentes, folha corrida cri-
minal, divulgação de jornais sensacionalistas etc.) acaba 
por impregnar o indivíduo, causando a expectativa social 
de que a conduta venha a ser praticada, perpetuando o 
comportamento delinquente e aproximando os indivídu-
os rotulados uns dos outros. Uma vez condenado o indi-
víduo ingressa numa “instituição” (presídio), que gerará 
um processo institucionalizador, com seu afastamento da 
sociedade, rotinas de cárcere etc. (PENTEADO FILHO, 
2014, p. 74)

É por esse motivo que a efetividade das políticas públicas 
são a condição essencial para a redução dos índices de crimina-
lidade no país, sobretudo para impedir o potencial infrator de 
cometer o primeiro delito e ficar, ao longo de sua existência, 
estigmatizado pela sociedade, cuja consequência natural será a 
reincidência delituosa e toda uma vida voltada à criminalidade. 
É preciso, antes de mais nada, proporcionar a essa parte da so-
ciedade, oportunidades de desenvolvimento das potencialidades 
para o crescimento nacional.

Autonomia legislativa em matéria penal e processual penal 
das unidades da federação

No Brasil, é competência privativa da União legislar sobre 
direito penal e processual penal (CF/88, art. 22, I). Fala-se em 
competência privativa, que não é exclusiva, porque o parágrafo 
único do mesmo dispositivo estabelece que “lei complementar 
poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas 
das matérias relacionadas neste artigo”.

É possível depreender, a partir do texto constitucional, 
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que a atribuição de maior autonomia legislativa aos Estados da 
Federação – sobretudo por sua competência ser residual (CF/88, 
art. 25, §1º) – depende da edição de lei complementar, todavia, 
ainda não houve manifestação legislativa neste sentido, cujas 
razões são desconhecidas.

As razões pelas quais entende-se necessária essa amplitu-
de de competência legislativa se justifica, a princípio, pelos pró-
prios índices de crimes por armas de fogo no Brasil já abordados 
nesta pesquisa.

Como se não bastasse, pode-se mencionar dois exemplos, 
sem, contudo, aprofundar o tema. Vamos a eles:

• os Estados da Federação que fazem fronteira com 
países latino-americanos deveriam possuir legis-
lação específica sobre a proteção dessas fronteiras 
que, historicamente, são locais de passagens de dro-
gas, animais, madeira etc. Recentemente, tem-se o 
caso específico de Roraima e do ingresso de vene-
zuelanos em território nacional por causa da grande 
crise que acomete o país.
• os Estados com grandes aeroportos e portos como 
São Paulo e Rio de Janeiro deveriam possuir uma 
legislação específica de controle de crimes que são 
cometidos nestes locais.

Ademais, é sempre bom destacar que a construção do di-
reito jamais pode perder de vista a sua finalidade de pacificação 
social e que só pode ser feita em ação conjunta entre os poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário juntamente com a socieda-
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de civil, de modo que, considerando as diversidades culturais, 
socioeconômicas brasileiras, é imprescindível uma construção 
principiológica nacional sólida, mas com respeito às diferenças 
regionais.

Considerações Finais

Este trabalho tinha como objetivo esclarecer que um Es-
tado de bem estar social deve conduzir à melhor distribuição de 
bens sociais, buscando a justiça e a equidade de modo a restau-
rar a dignidade humana e minimizar os conflitos, principalmen-
te a violência que exaspera as populações mais centradas nos 
meios metropolitanos.

Este percurso teve também, o objetivo de trazer luz à cons-
tatação de que a natureza humana tende a desejar levar van-
tagens das mais variadas, mesmo que em detrimento de seus 
irmãos em espécie, o que conduz à violência. 

Partindo desta premissa, pode-se inferir que a socieda-
de brasileira encontra-se atualmente, em linhas gerais, em três 
grandes grupos: i) o primeiro deles composto por uma minoria 
do ponto de vista numérico, mas que concentra a maior parte 
do capital, e isso lhes proporciona grande influência social e po-
lítica (partidária inclusive); ii) o segundo grupo, composto por 
um grupo maior que o primeiro, daqueles que ainda não perten-
cem à elite, mas entendem possível esse pertencimento. Estes 
dois grupos determinam os rumos sociais e políticos e desejam a 
manutenção do status quo, uns porque já alcançaram o que dese-
jam e outros porque julgam-se capazes de alcançar também e fi-
nalmente iii) o terceiro grupo, composto pela maioria numérica 
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das pessoas, estas estão à margem deste mecanismo, são apenas 
instrumentos para os objetivos almejados pelos dois grupos an-
teriormente mencionados. Sem acesso aos direitos mais básicos 
que tornariam suas vidas minimamente dignas e sem a possibili-
dade de desenvolvimento humano, o que o tornou, ao longo dos 
anos, um ‘terreno fértil’ para o nascimento da criminalidade, da 
intolerância e de todas as formas de violência.

Em resposta às indagações do início desta pesquisa, em 
primeiro lugar entendeu-se que os legisladores fazem muito 
pouco para a efetivação dos marcos legais das políticas públicas 
com o objetivo de minimizar as desigualdades sociais. 

É bem verdade que houve, nos últimos anos, significativa 
inclusão social, entretanto, tal inclusão teve como foco, no 
âmbito da educação, o ensino superior com as ações afirmativas 
e suas cotas raciais e sociais. É preciso chamar atenção para o 
‘ponto de partida’ que é o ensino básico, ainda sucateado pelo 
Estado brasileiro – é muito pouco abrir espaço no ensino supe-
rior, ainda mais quando aquele que ingressa não teve uma for-
mação básica suficientemente sólida para acompanhar o ritmo 
acadêmico. O exemplo da educação pode ser ampliado para se-
gurança, saneamento básico, saúde, moradia e todos os direitos 
fundamentais que ainda são apenas um horizonte inatingível 
para a maioria dos brasileiros.

Compreendeu-se, também que as políticas públicas são 
vitais para o desenvolvimento humano coletivo, dentro de um 
estado que se quer caminhar para o bem estar social. 

E, finalmente, é preciso compreender que os estados da 
Federação deveriam possuir maior autonomia para combater a 
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violência levando-se em   consideração os aspectos específicos 
de determinadas localidades do Brasil para o enfrentamento do 
problema da violência.  

Por fim, cumpre lembrar que, no ordenamento jurídico 
brasileiro com a promulgação da Constituição de 1988, esta-
beleceu-se que todo o poder pertence ao povo, cujo exercício 
pode ser direto ou indireto. Assim, é importante prestar muita 
atenção aos representantes eleitos (exercício indireto), que no 
mister de sua atribuição constitucional, têm demonstrado total 
descaso com a sociedade. 

O preço da democracia é a vigilância permanente.
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O trabalho com homens e 
a violência doméstica. Uma 

decorrência lógica do atendimento 
em rede das famílias.

Anderson Almeida da Silva

Introdução

Atender às famílias em situação de violência doméstica é 
tarefa complexa, que exige programas preventivos e repressivos, 
com atuação intersetorial e interdisciplinar, partindo da premis-
sa de que vivemos numa cultura patriarcal, machista e violenta, 
na qual a violência de gênero é a regra, inclusive na forma como 
o Estado se organiza. As relações de subordinação e dominação 
possuem fundamentação complexa no patriarcado e justificam 
a violência contra a mulher apenas por serem mulheres (BLAY, 
2014). 

Com base nessas premissas, em Itaquaquecetuba, muni-
cípio do Alto Tietê, está em desenvolvimento um trabalho de 
articulação da rede de atendimento às mulheres em situação de 
violência doméstica, conforme estudo de Silva (2015).

Umas das conclusões desse estudo, diagnosticado pe-
los(as) próprios(as) atores(as) da rede, é que, para atender a 
família também é preciso atender o homem e que todos e todas 
precisamos tomar consciência do quanto estamos inseridos e 
cultivamos o machismo e a violência de gênero.

O objetivo deste trabalho é explicitar algumas ideias que 
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surgiram da articulação da rede em Itaquaquecetuba, a partir da 
leitura do estudo de Silva (2015), e descrever a experiência do 
I Curso de formação em gênero e masculinidades para homens 
do Alto Tietê, com destaque para sua construção, sua estrutura 
e algumas consequências de sua execução.

Para isso, serão estudadas referências teóricas, incluindo o 
trabalho mencionado, materiais de divulgação do curso e a me-
mória do próprio autor, que foi organizador e aluno do curso.

A pesquisa-ação, como a possibilidade de descrever uma 
experiência da qual participa, foi também utilizada na disser-
tação de mestrado em que se descreveu a etapa anterior desse 
trabalho. Conforme Silva (2015):

Neste caso, o estudo da articulação da rede foi realizado 
por um dos participantes da articulação, potencializando 
a experiência de modificação de contexto e de modifica-
ção pessoal, conforme apontado por Minayo (2009b) ao 
descrever a observação participante como técnica e como 
método. Se a observação participante é uma filosofia de 
se colocar no lugar do outro, como aponta a autora, na 
pesquisa-ação sequer há outro, pois o pesquisador com-
põe o objeto de estudo.
Ao tratar da pesquisa participante, como metodologia al-
ternativa e crítica às ciências sociais como instrumento 
de manutenção da dominação, Demo (2009) enfatiza o 
horizonte da qualidade política e estabelece cinco desa-
fios para esta atuação: a) realização do fenômeno partici-
pativo; b) produção de conhecimento; c) forma e conte-
údo em equilíbrio; d) decisão política do pesquisador em 
se identificar ideologicamente com a comunidade, afas-
tando-se do efeito cobaia; e) competência formal acadê-
mica com experiência em desenvolvimento comunitário. 
(SILVA, 2015, p. 41)

Sobre a metodologia, cabem, ainda, as contribuições de 
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Silveira (2009) e Demo (2009):

As investigações de linha interpretativista pressupõem 
que a observação e a interpretação do pesquisador jamais 
são independentes da sua formação, de suas experiências 
anteriores e do próprio “mergulho” na situação investiga-
da (SILVEIRA, 2009, p. 109-110).
[...] A pesquisa participante exige na mesma pessoa o 
pesquisador formalmente competente e o cidadão poli-
ticamente qualitativo. Esta é a garantia mais efetiva da 
união entre teoria e prática. É também o lugar do espa-
ço educativo, em sentido político, tanto do pesquisador, 
quanto da comunidade [...] (DEMO, 2009, p. 239).

O homem e a mulher na violência de gênero.

A violência de gênero se expressa em todos os indivíduos 
da sociedade, que participam dessa cultura como reprodutores, 
construtores e objetos da própria atuação, e o atendimento aos 
homens revela que ele também sofre consequências da identida-
de de gênero e da busca de negação, aceitação ou construção de 
algo novo. Ser homem atualmente é lidar com os velhos e novos 
papeis ou com nenhum papel para o homem na sociedade con-
temporânea. A violência também se expressa contra o homem, 
principalmente se considerarmos a violência contra crianças, 
adolescentes e idosos (SILVA, 2015; BLAY, 2014).

O homem ainda tem que dar conta do patrulhamento de 
gênero para provar que é homem de verdade, mantendo a honra 
e a virilidade (NASCIMENTO, 2014; SAYÃO, 2003).

Gomes, Nascimento e Rebello (2008) constatam que o 
projeto de masculinidade tem consequências no cuidado pró-
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prio, por exemplo, quando o homem se afasta de procedimen-
tos, exames e consultas na área da saúde, com riscos para a pró-
pria vida e para a saúde de seus familiares. Constatam que essa 
postura é consequência de um conjunto de atributos, valores e 
condutas esperadas de um homem em determinada cultura, que 
configura a masculinidade, que pode ou não ser relativizada por 
alguns membros.

Muitas doenças, como HIV/Aids, entram nos lares através 
da postura masculina de cuidados próprios e de controle das re-
gras da sexualidade. Muitos homens percebem o espaço de saú-
de como espaço feminino e ocupam apenas as salas de emergên-
cia (NASCIMENTO, SEGUNDO e BARKER, 2009).

Mas é a mulher o alvo do machismo e é contra ela que essa 
cultura manifesta sua violência de forma generalizada e intensa, 
impedindo a sua existência ou visibilidade, e também o exercí-
cio da cidadania e/ou dignidade. Por isso, a necessidade de uma 
rede de solidariedade, que inclua o Estado, para garantir outro 
rumo para essas vidas (SILVA, 2015; AVELAR, 2004).

A cultura patriarcal, machista e violenta possui, portanto, 
tentáculos de macro e micro poder com influências em 
muitos âmbitos, como o impedimento do nascimento do 
pai ao negar a licença paternidade (SILVA e MOTOVANI, 
2015). Também possui reflexos na autonomia da mulher 
no parto (SILVA e TANNURI, 2015a), com reiteradas 
violências obstétricas (SILVA e TANNURI, 2015b), nota-
damente por retirar da mulher o poder sobre seu corpo e 
a autonomia de suas decisões, por exemplo, ao amarrá-la 
na cama ou impedir movimentos durante o trabalho de 
parto. (SILVA, 2015).

Importante observar como o fortalecimento do Estado na-
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cional brasileiro utilizou a “normalização” da família, restringin-
do a mulher ao papel “natural” da maternidade, sob a premissa 
de sua inferioridade em outros aspectos. Juntamente acirra-se o 
controle do corpo feminino e marginaliza-se os corpos que fo-
gem à “normalização”, como libertinos, prostitutas e homosse-
xuais, termos utilizados pela normalização (COSTA, 1979). 

A principal diferença da violência experimentada por ho-
mens e mulheres, sem contar a fase da criança, considerando os 
indicadores de violências extremas, é que os homens morrem na 
rua e as mulheres em casa. A Nota Técnica n. 13 do Instituto de 
Pesquisas Aplicadas – IPEA apresentou dados sobre a Institu-
cionalização das políticas públicas de enfrentamento à violência 
contra as mulheres no Brasil:

A sociedade brasileira é altamente demarcada por dife-
renças de sexo e gênero. Estas desigualdades se expli-
citam na forma como homens e mulheres são atingidos 
pela violência. Ao passo que os homens são mais fre-
quentemente vitimados em espaços públicos, as mu-
lheres são recorrentemente assassinadas e agredidas no 
âmbito doméstico. Os autores da violência, na maioria 
desses casos, são aqueles com quem a mulher possui re-
lação íntima, como maridos ou ex-companheiros. (MAR-
TINS, CERQUEIRA e MATOS, 2015, p. 3).

Importante perceber como essa cultura de dominação pos-
sui enraizamento de difícil extração, com manutenção de suas 
estruturas apesar de avanços em várias áreas. Conforme Silva 
(2015):

No estudo “O progresso das mulheres no Brasil. 2003-
2010”, uma atualização do estudo anterior da UNIFEM, 
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precursora da ONU Mulheres, e a Fundação Ford, são 
apontadas importantes mudanças positivas no Brasil, tais 
como o crescimento e estabilização econômica, aumento 
do nível educacional da mulher, programa de transferên-
cia condicional da renda, melhoria do acesso universal a 
serviços públicos e a eleição de uma mulher para a pre-
sidência da república. Mas, por outro lado, o Brasil se 
mantém como um país violentamente desigual, com es-
pecial concentração do peso da pobreza, da desigualdade 
e da violência sobre as mulheres, principalmente as mais 
pobres, rurais, negras e índias (BARSTED, 2011).

Por isso, a importância do trabalho de conscientização do 
homem e da mulher, em trabalhos que compreendam as deter-
minações sociohistóricas que conduzem à desigualdade e à su-
bordinação de gênero. A diferença é que os homens precisam 
reconhecer as contradições e armadilhas das mensagens do sis-
tema patriarcal e machista. Igualmente, precisamos perceber 
que a divisão simples da dominação da mulher pelo homem, 
sem compreender as lógicas subversivas e resistentes das fissu-
ras do cotidiano e do espaço privado, que também é público, nos 
afastam do fenômeno complexo que é a dominação (FEITOSA, 
2014; SAYÃO, 2003).

Para isso, é importante conscientizar os homens e a so-
ciedade como um todo, de que o cumprimento ou a ten-
tativa dos homens de cumprir as “normas” do modelo 
hegemônico de masculinidade são prejudiciais para a 
saúde e bem-estar de todos e todas (LIMA, BÜCHELE e 
CLÍMACO, 2008).

A importância do envolvimento dos homens na solução da 
questão da violência de gênero e no campo da saúde e dos direi-
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tos sexuais e reprodutivos afirmou-se como diretriz tanto na IV 
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento 
do Cairo em 1994, como na IV Conferência Mundial sobre a Mu-
lher de Beijing em 1995 (LIMA, BÜCHELE e CLÍMACO, 2008).

A articulação da rede de atendimento às mulheres em situ-
ação de violência doméstica em Itaquaquecetuba.

Figura 1: Mapa conceitual da articulação da rede de atendimento às 
mulheres em situação de violência doméstica em Itaquaquecetuba.

Fonte: Silva, 2015

Nesse mapa conceitual, apresentado na Banca de Mestrado 
e no Congresso Brasileiro de Atuação Interdisciplinar das De-
fensorias Públicas, ambos em 2015, explicitam-se os conceitos 
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da atuação em rede e a complexidade desta compreensão, que 
envolve os conceitos de violência, violência de gênero e violência 
doméstica. Parte da premissa de que o enfrentamento da violên-
cia doméstica é política pública a ser executada pelo Estado, in-
tegrando seus serviços e esferas, abrangendo estratégicas como 
a formação humana, tanto dos (as) profissionais da rede, como 
da população usuária dos serviços.

A realidade complexa e multifacetada exige uma atuação 
não fragmentada do Estado, por isso a atuação isolada dos servi-
ços ou o enfraquecimento da articulação da rede de atendimento 
configura nova violência à pessoa que está em busca de socorro, 
gerando negativa de atendimento, acesso limitado ao leque de 
opções ou encaminhamentos circulares e com repetições de es-
cutas (SILVA, 2015; GONÇALVES E GUARÁ, 2010; INOJOSA, 
1999; DUTRA et al, 2013; SCHRAIBER et al., 2012; TSCHIE-
DEL, 2006; GROSSI, 2012). Como constou em Silva (2015, p. 
55):

É importante frisar que para que se consolide a rede, a 
intersetorialidade precisa acontecer. Muitos órgãos pre-
cisam estar dispostos a exercer seu papel na contenção 
da violência contra a mulher, pois ela é fenômeno com-
plexo e multifacetado, por isso as políticas destinadas 
ao seu enfrentamento requerem a integração de várias 
instituições e a articulação dos diversos serviços com a 
comunidade, através da transversalidade de gênero, da 
inter-setorialidade e da capilaridade. A formação da rede 
de atendimento, portanto, é a estratégia para lidar com 
a complexidade e o caráter multidimensional desse pro-
blema. A rede de atendimento visa ampliar e melhorar 
a qualidade do atendimento, promovendo integridade 
e humanização no acolhimento, além disso a rede pos-
sui a característica de ser plástica e deve se adaptar, no 
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caso concreto, às necessidades e escolhas da usuária e de 
sua família (MARTINS, CERQUEIRA e MATOS, 2015, 
SCHRAIBER et al., 2012).

Por isso, toda a normativa que prevê políticas de atendi-
mento à mulher e à violência doméstica, estabelece como obriga-
ção do Estado a articulação dos seus serviços em todas as esferas 
como política pública de garantia da dignidade. Nesse sentido 
podem ser citados: Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW); Plano de 
ação da IV Conferência mundial sobre a mulher; Convenção in-
teramericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra 
a mulher (Convenção de Belém do Pará); e Protocolo facultativo 
à Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discrimi-
nação contra a mulher; Constituição Federal; Lei 11.340/2006 
(Lei Maria da Penha); Plano Nacional de políticas para mulheres; 
Pacto nacional pelo enfrentamento à violência contra a mulher.

Com base nessas premissas, na precariedade dos serviços 
existentes e no alto índice de atendimento de mulheres em situ-
ação violência doméstica, surge a iniciativa de alguns (as) atores 
(as) de formalizar reuniões mensais para a articulação da rede 
de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica 
em Itaquaquecetuba, conforme estudo dos anos de 2014 e 2015 
(SILVA, 2015).

No estudo, pode-se mapear algumas percepções a partir 
da experiência de encontros e esforços conjuntos de profissio-
nais do Centro de referência e apoio à vítima CRAVI; Defensoria 
Pública; Delegacias de polícia; Secretaria de políticas para mu-
lheres; Tribunal de Justiça; Saúde; Assistência Social e sociedade 
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civil, conforme gráficos a seguir:
Figura 2 – Presença nas reuniões da rede em 2014 (Número de parti-

cipantes x Mês da reunião):

Fonte: Silva, 2015

Figura 3 – Presença nas Reuniões da Rede em 2015 (Número de par-
ticipantes x Mês da reunião):

Fonte: Silva, 2015
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Das reuniões realizadas nos anos de 2014 e 2015, pode-
mos destacar alguns resultados mencionados por SILVA (2015).

No período foram realizadas pelo menos 24 reuniões inter-
-setoriais, pois, a partir da articulação da rede, muitas reuniões 
ocorrem sem registro, como alguns almoços entre colaboradores 
de serviços distintos. Importante ressaltar, como constou na dis-
sertação, que os (as) participantes elencaram como um dos su-
cessos da experiência a realização das reuniões, que organizam 
fluxos, amenizam a sensação de sobrecarga e solidão e possibili-
tam ideias criativas.

Nos diversos serviços foram incorporadas mudanças de 
procedimentos e fluxos internos na pretensão de diminuir a vio-
lência institucional no atendimento às mulheres.

Foram elaboradas e disponibilizadas cartilhas e cartões 
com dados dos serviços disponíveis na rede de atendimento.

A capacitação conjunta da rede foi exitosa, com palestras 
com os seguintes temas, dentre outros: Seminário municipal de 
política para mulheres; o atendimento aos homens em situação 
de violência doméstica; e perspectivas no atendimento às mu-
lheres em situação de violência doméstica.

Após o esforço conjunto da Defensoria Pública do Estado 
de São Paulo, com a Escola da Defensoria, da Prefeitura Muni-
cipal de Itaquaquecetuba, com a Secretaria de Política para Mu-
lheres, e da ONG Geledés, com o curso de Promotoras Legais 
Populares (PLP), foi possível formar 50 mulheres como Promo-
toras Legais no Município, inserindo-as nessa rede histórica e 
internacional, para assumirem sua cidadania e o protagonismo 
no Município. Dessas 50 mulheres, 17 formaram uma ONG, que 
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se tornou responsável pelas outras 2 edições do curso, que for-
maram mais 100 mulheres.

O curso de formação de PLP promovido pela organiza-
ção política Geledés Instituto da Mulher Negra se orienta 
numa perspectiva multidisciplinar e procura contribuir, 
tanto para uma modificação pessoal, quanto para a mu-
dança da realidade e da comunidade na qual as mulhe-
res estão inseridas. Suas atividades buscam fortalecer 
o público feminino na conquista da efetivação de seus 
direitos, em um combate a todas as manifestações dis-
criminatórias, sexistas e preconceituosas (CARNEIRO e 
PORTELLA, 2013). (SILVA, 2015, p. 72).

A primeira turma de PLP de Itaquaquecetuba contou com 
a seguinte programação:

Figura 4 – Promotoras Legais Populares

Fonte: Silva, 2015
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Nessas reuniões também ficou evidenciada a expectativa 
de começar a trabalhar com os homens “agressores” e também 
com palestras de conscientização com homens do município, 
tanto adultos nas fábricas, por exemplo, como com adolescentes 
nas escolas.

A importância da abordagem do tema com crianças e ado-
lescentes e do homem adulto no ambiente de trabalho está nas 
conclusões do mapeamento de políticas públicas voltadas para 
homem realizado pelo Fundo de População da Nações Unidas 
(UNFPA) no Brasil (NASCIMENTO, SEGUNDO e BARKER, 
2009).

Observa-se que a violência contra a mulher configura vio-
lação de direitos humanos e um grave problema de saúde pública 
e, se os homens são partes do problema, devem ser considerados 
na solução (NASCIMENTO, SEGUNDO e BARKER, 2009).

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Er-
radicar a Violência contra a Mulher (ou Convenção Be-
lém do Pará), aprovada em 1994 pela Organização dos 
Estados Americanos (OEA), constitui uma vitória fun-
damental no movimento de mulheres e homens no con-
tinente americano. Na introdução do relatório produzido 
pelo Comitê Latino-Americano dos Direitos da Mulher 
(CLADEM), ressalta-se a relevância desta convenção no 
reconhecimento da violência contra a mulher como viola-
ção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. 
Portanto, a violência de homens contra mulheres é um 
problema de saúde pública e direitos humanos que mere-
ce atenção especial (URRA, 2014).

É com base nessa expectativa, que foi promovida a 
palestra: “O atendimento aos homens em situação de violência 
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doméstica”, com o Psicólogo Leandro Feitosa, responsável pelo 
grupo reflexivo de homens acusados de agressão do Coletivo 
Feminista Sexualidade e Saúde, grupo visitado pelo pesquisador 
na época.

Este pesquisador também participou, na cidade de Ferraz 
de Vasconcelos em 2017, do lançamento das cartilhas “Vamos 
falar de masculinidade?”, do Núcleo Especializado de Promoção 
e Defesa dos Diretos da Mulheres da Defensoria Pública (DE-
FENSORIA, 2017), e “Homem Ser e/ou Não Ser?“, do Fórum 
gênero e masculinidades do ABC (CONSÓRCIO ABC, 2016), 
quando se aventou a possibilidade da criação de um fórum te-
mático no Alto Tietê.

O mesmo lançamento das cartilhas foi realizado em abril 
de 2017 em Itaquaquecetuba em curso de sensibilização da 
Guarda Civil Metropolitana, responsável pelo programa “Ronda 
Maria da Penha”, que também é uma conquista da rede e com-
preende o apoio e monitoramento da segurança das mulheres 
que possuem medida protetiva deferida com base na Lei Maria 
da Penha.

Após visitar o Fórum do ABC, e conhecer a experiência 
histórica daquele grupo, surge a ideia do I Curso de formação em 
gênero e masculinidades para homens do Alto Tietê. A ideia era 
formar homens funcionários públicos ou com atuação relevante 
no tema na região para que pudessem ter contato com a teoria 
e vivenciar experiências de reflexão para a própria consciência e 
transformação.

A importância dessa formação foi percebida no estudo so-
bre a necessidade de parâmetros mínimos para os grupos refle-
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xivos com homens:

Todos os profissionais entrevistados são uníssonos quan-
to à necessidade de capacitação em violência de gênero, 
devendo a pessoa ter o mínimo de entendimento e sensi-
bilidade quanto aos efeitos da masculinidade hegemônica 
na vida das mulheres, dos homens e nas relações entre 
eles. Sem isso, não haverá qualquer possibilidade de 
sucesso do trabalho, já que não haverá capacidade do/a 
interlocutor/a de entender as falas e conduzir os pen-
samentos para uma mudança que sequer ele/a conhece 
(NADER, 2017).

O curso teve início em agosto de 2018 e decorreu da coo-
peração da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, especifi-
camente com os esforços da Escola, do Núcleo especializado na 
promoção e defesa dos direitos das mulheres, das unidades de 
Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos e do Centro de atendi-
mento multidisciplinar dessa unidades; da Secretaria de políti-
cas para mulheres de Itaquaquecetuba; da Prefeitura de Suzano; 
da Universidade de Guarulhos, unidade Itaquaquecetuba; da 
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos; do Fórum gênero e mascu-
linidades do ABC; das prefeituras da região; do Consórcio das 
prefeituras da região do Alto Tietê (CONDEMAT); e da rede 
não formal de profissionais que trabalham ou estudam o tema 
e estavam disponíveis para facilitar as vivências e as palestras.

O curso, que teve como aula inaugural um seminário de 
lançamento das cartilhas acima e também a palestra “Por que 
falar com homens?”, contou com a seguinte programação (DE-
FENSORIA, 2017):
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Figura 3 – Gênero e Masculinidades

Fonte: EDEPE, 2018.

Terminado o curso, tivemos alguns resultados que já são 
perceptíveis.

Após iniciativa dos alunos, todas as câmaras de vereadores 
do Alto Tietê receberam proposta de lei para instituir a campa-
nha do laço branco em seus municípios, com inspiração na Lei 
11.489/2007, que institui o dia 6 de dezembro como o Dia Na-
cional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra 
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as Mulheres.
Simbolicamente, após conhecer a iniciativa do curso, to-

dos os prefeitos do Alto Tietê e o Secretário de Estado de Justiça 
e Cidadania, no dia 17.11.2017, em Guararema, aderiram a cam-
panha do laço branco, com o compromisso de não reproduzirem 
e atuarem na prevenção e repressão da violência contra a mulher.

A Campanha Brasileira do Laço Branco tem por objetivo 
sensibilizar, envolver e mobilizar os homens em ações 
pelo fim de todas as formas de violência contra a mulher, 
atuando em consonância com as ações dos movimentos 
de mulheres, feministas e de outros movimentos orga-
nizados em prol da equidade de gênero e justiça social.
Em linhas gerais, são desenvolvidas estratégias de comu-
nicação e ação política voltadas a homens de diferentes 
idades e em diferentes contextos, bem como palestras, 
ações comunitárias e distribuição de material alusivo à 
campanha em atos públicos. Intervimos também em 
processos de formulação e monitoramento de políticas 
públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra 
a mulher, na forma de controle social sobre as ações do 
Estado. (LAÇO BRANCO, 2018).

Cinquenta homens do Alto Tietê se formaram no tema gê-
nero e masculinidades, estão multiplicando essa ideia e são po-
tenciais facilitadores de grupos reflexivos para homens acusados 
ou condenados nos termos da Lei Maria da Penha.

O curso tem como objetivo formar homens com a teoria 
para serem profissionais capacitados para o tema, mas também 
de que passem pelo mesmo processo de questionamento e re-
flexão, ou desconstrução, que é proposto para os homens en-
caminhados para grupos reflexivos após a acusação formal de 
violência doméstica. A proposta é uma intervenção grupal para 
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provocar mudança nos paradigmas de gênero, violência de gê-
nero e masculinidade, possibilitando a construção individual e 
coletiva de outra socialização, com novas masculinidades e equi-
dade de gênero (PRATES e ALVARENGA, 2014).

O trabalho com homens acusados de agressão está previs-
to na Lei n. 11.343/2006, Lei Maria da Penha, no artigo 35, V, e 
na Lei n. 7.210/84, Lei de Execução Penal, no artigo 152.

Nesse contexto, a criação de espaços de reflexão para 
homens autores de violência passou a ser mais debatida 
e aceita, na medida em que foi se construindo a com-
preensão de que, ao trabalhar apenas com as mulheres, 
estava-se lidando apenas com uma das partes envolvidas 
na situação de violência e que também os homens que 
fossem submetidos a algum tido de intervenção diminui-
riam a reincidência de violência em seus relacionamentos 
atuais e futuros. (PRATES, 2013).

Os trabalhos com grupos de homens têm revelado que é 
possível aumentar o repertório masculino para alterar padrões de 
comportamento de reprodução das violências de gênero (BLAY, 
2014). Também constituem importante espaço de expressão de 
sentimentos e vulnerabilidades para a compreensão de outras 
fortalezas a partir da desconstrução de paradigmas do que é e 
como se relacionam o masculino e o feminino (BEIRAS; CAN-
TERA, 2014).

O grupo para homens autores de violência contra a mu-
lher é um modelo de intervenção grupal que deve ter por 
objetivo provocar a desconstrução e a mudança dos pa-
drões naturalizados de gênero, violência de gênero e mas-
culinidade hegemônica. Nesses grupos, espera-se, por 
um lado, destacar e desconstruir a ideologia patriarcal/
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machista e, por outro, apresentar e possibilitar a constru-
ção individual e coletiva de processos de socialização que 
têm como referência a equidade de gênero e a formulação 
de novas masculinidades (FEITOSA, 2014).

Há municípios no Estado de São Paulo, como Taboão da 
Serra, com lei aprovada, Santo André e São Paulo, que estão com 
projetos de lei em andamento para tornar os grupos reflexivos 
para homens política pública obrigatória. Sobre o mesmo assun-
to, há lei estadual vetada por vício de iniciativa (NADER, 2017).

Em 6 de abril de 2018, foi lançado o Fórum Gênero e Mas-
culinidades do Alto Tietê, como espaço plural e informal de di-
álogo, cooperação e articulação sobre o tema, inclusive para rei-
vindicar e monitorar a implementação de políticas públicas, e 
que vai propor formalmente a criação de um grupo de trabalho 
(GT) sobre o tema para atuar na Câmara Técnica de Política para 
Mulheres do Condemat.

Considerações finais

Após a percepção da rede de atendimento de Itaquaquece-
tuba, confirmada pela expectativa do CONDEMAT e das prefei-
turas da região, tendo em vista o número de homens que se ins-
creveram para fazer o curso e o número de mulheres que estão 
reivindicando uma nova turma mista, constata-se que no Alto 
Tietê há profissionais, cidadãos e cidadãs que estão conscientes 
da necessidade do trabalho com homens na violência doméstica 
e ressentem a estruturação de uma política pública para isso, 
evitando-se que as iniciativas isoladas não consigam o engaja-
mento da classe política com mudanças de estrutura e de valo-
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res que regem as relações de gênero, conforme propõe Acosta e 
Bronz (2014). 

Os resultados percebidos com este curso, que exige ainda 
uma análise mais profunda e qualitativa, com entrevistas com 
os alunos, demonstram a potência de formações como esta ex-
perimentada em 2017. O estudo qualitativo de iniciativas como 
esta é uma necessidade apontada pelo relatório de 2006 da ONU 
(LIMA, BÜCHELE e CLÍMACO, 2008).

Ou seja, a articulação dos serviços e a formação constante 
são ferramentas que precisam ser implantadas como política pú-
blica para a atuação em assuntos complexos, como é a prevenção 
e a repressão à violência doméstica. Sendo que essas iniciativas 
devem ser cobradas como políticas públicas, na perspectiva de 
diretos sociais instrumentos da dignidade da pessoa humana.

Apostar em políticas públicas com foco na violência de 
gênero pode ser o caminho para um projeto ético-político de 
relações justas, com capacidade de transformações sociais, no 
âmbito doméstico e social, inclusive com reflexos na divisão do 
trabalho e nas relações sociais, com diminuição da violência e 
aumento do repertório de cuidados com o outro, por exemplo, 
na paternidade (URRA, 2014; NADER, 2017).
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A  judicialização da saúde pública 
como estratégia para o exercício da 

cidadania

Fabiana Diniz Lopes
Tatiana Ribeiro de Campos Mello

Introdução

O Sistema Único de Saúde surgiu em virtude de décadas 
de lutas de reinvindicação de movimentos populares, partidos 
políticos progressistas, prefeituras e universidades. Esse movi-
mento teve início em 1963 e denominou-se Movimento da Re-
forma Sanitária. Foi, enfim, instituído pela Constituição Federal 
(CF) de 1988 e consolidado pelas Leis 8.080/90 e 8.142/90. Sis-
tema esse, denominado de Sistema Único de Saúde (SUS).

O Movimento da Reforma Sanitária tinha como ideal a 
necessidade de que a Saúde Pública fosse oferecida de acordo 
com os princípios da universalidade, equidade e integralidade, 
e assim foi concretizada através da Constituição Federal e Lei 
Orgânica da Saúde. 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a definir 
saúde como direito social a ser garantido de forma integral pelo 
Estado. No artigo 196 fica definido o direito à saúde como um 
dever do Estado:

Artigo 196 C.F.: A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômi-
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cas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e ser-
viços para sua promoção, proteção e recuperação. (BRA-
SIL, 1988).

A saúde está protegida pelo princípio da dignidade da pes-
soa humana, a qual foi disposta no art. 1º, III, da Constituição 
Federal e também na lei nº 8.080/1990, em seu artigo 2º, o qual 
dispõe que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu ple-
no exercício”. 

A Saúde Pública é um direito social, assim, trata-se de 
um direito fundamental de primeira dimensão, e está ao lado 
da educação, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, 
segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infân-
cia e assistência aos desamparados, conforme prevê o artigo 6º, 
caput, da Constituição Federal (BRASIL, 1988).

O Artigo 198 da Constituição Federal, também versou so-
bre as diretrizes e organização dos serviços públicos a saúde, a 
saber:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as ativida-
des preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.
(...) (BRASIL, 1988).
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Visando regulamentar o disposto na carta Magna, foi san-
cionado em 1990 a Lei 8.080, Lei Orgânica da Saúde, a qual es-
tabeleceu as diretrizes e objetivos do Sistema Único de Saúde, 
necessárias para aplicação das ações e serviços de saúde em todo 
território nacional.

Entretanto, o conceito de saúde é bastante amplo. Segun-
do a Organização Mundial da Saúde (OMS) pode ser definida 
como:

A saúde é um estado de completo bem-estar físico, men-
tal e social, e não consiste apenas na ausência de doença 
ou de enfermidade. Gozar do melhor estado de saúde que 
é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais 
de todo o ser humano, sem distinção de raça, de religião, 
de credo político, de condição econômica ou social. A 
saúde de todos os povos é essencial para conseguir a paz 
e a segurança e depende da mais estreita cooperação dos 
indivíduos e dos Estados. (OMS, 1956)

Diante de toda base legal existente, não resta dúvidas acer-
ca da obrigatoriedade do Estado Brasileiro em fornecer a Saúde 
Pública a todos, ocorre que, infelizmente os serviços oferecidos 
através do SUS (Sistema Único de Saúde) nem sempre conse-
guem atender a todas as necessidades de saúde todos como man-
da a lei, causando uma insatisfação dos usuários do sistema, os 
quais buscam através da judicialização resguardar seus direitos 
garantidos na constituição. Assim, quando os usuários buscam 
seus direitos através do Poder Judiciários, eles estão exercendo 
a cidadania.

Ocorre que para exercer a cidadania através da judicializa-
ção, não é tão simples como parece, pois a busca do direito ne-
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cessita de pelo menos um pouco de conhecimento na educação 
não-formal e popular por parte do cidadão, e geralmente aquele 
que mais necessita do sistema é o que menos tem conhecimento 
acerca dos mecanismos existentes para efetivar seu direito, sen-
do assim, o mais prejudicado.

Este capítulo tem por objetivo apresentar a importância do 
exercício da cidadania para efetivação do direito a saúde públi-
ca, para isso, se faz necessário que os cidadãos tenham acesso a 
Educação não-formal e popular para emancipação do indivíduo 
e transformação dele em cidadão conhecedor dos seus direitos 
fundamentais e de Políticas Públicas.

O direito à saúde através do Sistema Único de Saúde

O Sistema Único de Saúde possui três princípios norteado-
res: universalidade, equidade e integralidade.

O primeiro princípio disposto na constituição com a cria-
ção do SUS é o de “universalidade”. O direito à saúde de forma 
universal e como direito fundamental do ser humano está pre-
visto no artigo 196 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei 
8.080/90, e traz para o Estado o dever de prover as condições 
imprescindíveis ao seu pleno exercício, o qual deverá ocorrer 
através de políticas públicas (BRASIL, 1988; BRASIL, 1990). 

Assim, podemos dizer que o princípio da Universalida-
de significa que todos podem ter acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência, de forma igualitária, sem 
distinção.

O segundo princípio, equidade, é disposto pelo Glossário 
Temático da Economia da Saúde do Ministério da Saúde, como 
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sendo: “princípio segundo o qual a distribuição de recursos é 
feita em função das necessidades de saúde de uma determinada 
população” (Ministério da Saúde, 2009, p.28).

A legislação sanitária brasileira incorpora dois conceitos 
de equidade: equidade de oportunidades, a qual confere o acesso 
universal e igualitário e a equidade de condições, que são deter-
minantes para os níveis de saúde, sendo atingido através do Sis-
tema Único de Saúde desenhado, pela Constituição de 1988, es 
leis 8.080 e 8.142, onde abrangem uma rede regionalizada e hie-
rarquizada de saúde, constituída por serviços públicos e “com-
plementarmente” privados, descentralizada, com atendimento 
integral e com participação da comunidade (DUARTE, 2000).

Para Teixeira (2011), equidade diz respeito à necessidade 
de se tratar desigualmente os desiguais de forma que se possa 
alcançar a igualdade de oportunidades de sobrevivência a todos, 
ou seja, dar prioridade as desigualdades do adoecer e do morrer 
no atendimento médico de modo que possa garantir condições 
de vida e saúde mais iguais para todos.

O ponto de partida da noção de equidade é o reconheci-
mento da desigualdade entre as pessoas e os grupos sociais e o 
reconhecimento de que muitas dessas desigualdades são injus-
tas e devem ser superadas, daí nasce a necessidade de se tratar 
desigualmente os desiguais de modo a se alcançar a igualdade de 
oportunidades de sobrevivência, e em saúde, especificamente, 
a equidade trabalha para reduzir as desigualdades do adoecer 
visando garantir condições de vida a todos (DUARTE, 2000).

O terceiro princípio é o da Integralidade, que diz respeito 
ao direito ao acesso a todos os níveis de complexidade, desde a 
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atenção primária, como consultas com generalistas em ambientes 
de unidades básicas de saúde que não possuem tecnologia 
complexa para diagnóstico e tratamento, até atenção terciária, 
como centros hospitalares com equipamentos que requerem 
tecnologia mais complexa.

A integralidade dos serviços públicos de saúde, traz a no-
ção de que o sistema público deve oferecer atenção integral às 
pessoas, compreendendo ações de promoção, prevenção e recu-
peração da saúde e englobando serviços de atenção primária, se-
cundária e terciária, além dos serviços de assistência farmacêuti-
ca e os de recuperação e reabilitação (AITH, 2014)

Assim, podemos dizer que os princípios do Sistema Único 
de Saúde visam garantir o acesso a todos os indivíduos a saú-
de pública, sem distinção (Universalidade) de acordo com cada 
necessidade (Equidade), com amplo atendimento em todos os 
setores da saúde, ou seja, oferecimento de serviços de atenção 
primária, secundária, terciária e assistência farmacêutica, bem 
como recuperação e reabilitação (Integralidade). 

O Sistema Único de Saúde, de acordo com os princípios de 
universalidade, equidade e integralidade, deve atender a todas 
as pessoas, que estejam no território nacional. Entretanto, os 
gestores precisam tomar decisões sobre a alocação do orçamento 
disponível.

O planejamento orçamentário do SUS é realizado de acor-
do com as diretrizes legais composta pela Constituição Federal, 
Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei Federal nº 4.320/1964, 
a qual disciplina acerca do orçamento e a contabilidade pública 
prevendo a necessidade da elaboração do Plano Plurianual, qua-
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drienal (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias, anual (LDO), 
Lei Orçamentária Anual (LOA), Relatório Resumido da Execu-
ção Orçamentária, bimestral (RREO) e o Relatório de Gestão 
Fiscal, quadrimestral (RGF) (BRASIL, 1988).

A Lei Complementar 141 de 2012, nos artigos 5º ao 8º, 
veio regulamentar a Constituição Federal e delimitar os percen-
tuais anuais mínimos que cada ente Público deverá repassar ao 
Sistema Único de Saúde, a saber: União: valor empenhado no 
exercício financeiro anterior, acrescido de, no mínimo, o per-
centual correspondente à variação nominal do Produto Interno 
Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anu-
al; Estado e Distrito Federal: no mínimo, 12% (doze por cento) 
da arrecadação dos impostos; Municípios e Distrito Federal: no 
mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos 
(BRASIL, 2012).

Os investimentos efetuados pela União, Estados e Municí-
pios na Saúde Pública do Brasil vem crescendo ao longo dos anos 
como pode demonstrar na figura abaixo (Figura 1).
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Figura 1 - Evolução do gasto em Bilhões com Ações e Serviços Públi-
cos de Saúde no Brasil – período: 2002 a 2014

Fonte: Ministério da Saúde - PNS 2016/2019

Ao compararmos o investimento na Saúde com relação ao 
PIB do Brasil e de outros Países em 2007, observa-se que o Brasil 
não se diferencia dos Países da América do Sul, porém, a des-
proporção ocorre ao comparar os gastos governamentais com os 
gastos totais em saúde, daí sim o Brasil possui a menor propor-
ção dos demais Países (Tabela 2).
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Tabela 2 - Indicadores de gasto nacional em saúde de alguns países – 
período: 2007

Fonte: Ministério da Saúde - PNS 2012/2015.

Pereira (2010) explica que as políticas públicas destinadas 
a garantir os chamados direitos de segunda dimensão (direitos 
econômicos, sociais e culturais), dependem de opção política e 
de disponibilidade orçamentária e financeira do Poder Público, 
o qual poderá, em tese, se eximir de implementar total ou par-
cialmente tais políticas em razão de falta ou insuficiência de re-
cursos financeiros, o que não ocorre com os direitos de primeira 
dimensão. Assim, sendo a saúde pública um direito fundamen-
tal, portanto, um direito de primeira dimensão, o Poder Público 
fica vinculado ao disposto na lei, não tendo opção para investir 
menos do que o percentual mínimo disposto em Lei.
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A Judicialização da Saúde Pública

Sendo a saúde um direito de todos e um dever do Estado, 
caso este não cumpra com as obrigações necessárias para sua 
completa realização, o titular do direito que se sentir lesado po-
derá se valer da tutela jurisdicional para obrigar o Estado a efe-
tivar sua obrigação de fazer, quer seja pelo fornecimento de uma 
medicação, ou exame, ou cirurgia ou até mesmo na obrigação de 
indenizar caso ocorra erro médico ou agravamento na saúde pela 
demora no atendimento requerido. 

Entretanto, surge assim um dilema. Apesar de a saúde pú-
blica ser uma obrigação do Estado, percebe-se que provê-la de 
forma coletiva nem sempre atende a todas as necessidades indi-
viduais, de outro lado, prover benefícios individuais poderia falir 
toda a estrutura de um sistema coletivo de saúde. 

Assim, como o intuito de valer do seu direito e alguns re-
quererem judicialmente, para através de uma decisão judicial 
efetivar o acesso necessário a saúde. O direito de propor a ação 
judicial, também está prevista na Constituição Federal no artigo 
5º, inciso XXXV – “a lei não excluirá da apreciação do Poder Ju-
diciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988).

Apesar de o mandamento Constitucional ser de carácter 
pragmático, o administrador público esbarra em diversas ques-
tões de ordens financeiras que implica em decidir quanto inves-
tir em cada setor, lembrando que investir recursos em determi-
nado setor sempre implica deixar de investi-los em outros, os 
tornando insuficientes para algumas necessidades sociais.

Ao garantir o direito a saúde Pública através de decisão 
judicial contra o Estado, o Poder Judiciário interfere na Política 
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Pública e obriga que o Poder Executivo atenda a pretensão do 
Litigante.

O aumento no número de processos envolvendo a saúde 
pública nos últimos 10 anos levou o Conselho Nacional de Jus-
tiça a formular estratégias e diretrizes para a atuação judicial em 
saúde, implantando em 2010 uma política judiciária inédita para 
o setor no país (ASENSI e PINHEIRO, 2015). 

A judicialização é algo preocupante para o Judiciário e o 
Executivo, e outro fator que indica tal informação, foi à con-
vocação de audiência Pública de nº 4/2009 realizada pelo en-
tão Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o Ministro 
Gilmar Mendes, o qual identificou a crescente reivindicação por 
parte dos cidadãos, através de ação judicial, os quais requeriam 
providencias na área da saúde. Na oportunidade, foram ouvidos 
50 especialistas, entre advogados, defensores públicos, promo-
tores e procuradores de justiça, magistrados, professores, médi-
cos, técnicos de saúde, gestores e usuários do sistema único de 
saúde, nos meses de abril, e maio de 2009. O Ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, afirmou em nota que “transferir para o 
SUS a responsabilidade por atendimento realizado fora de suas 
normas operacionais pode gerar consequências como a desregu-
lação do acesso assistencial, perda da integralidade e redução de 
controle e avaliação da atenção prestada” (BRASIL, 2009).

Após os resultados da Audiência Pública nº 4/2009, reali-
zada pelo STF em maio e abril de 2009, o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), publicou a Resolução nº 107, a qual instituiu o Fó-
rum Nacional do Judiciário para monitoramento das demandas 
de assistência à Saúde (Fórum da Saúde), visando acompanhar 
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as ações judiciais que envolvem a assistência à saúde no Brasil. 
Desde sua criação, já foram realizados dois encontros nacionais, 
no Município de São Paulo, em 2014 e 2015 (BRASIL, 2010). 

Em que pese toda discussão entre Judiciário e Executivo, 
no que se refere a limitação das verbas orçamentárias, o Judici-
ário tende a obedecer ao texto Constitucional no que tange ao 
mandamento do artigo 196, de que a saúde é um dever do Esta-
do e um direito do cidadão. 

Nesta mesma linha, o Ministro Celso de Melo no parecer 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, vem ra-
tificar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na seguinte 
fala:

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva 
do possível” - ressalvada a ocorrência de justo motivo ob-
jetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, 
com a finalidade de exonerar- se do cumprimento de suas 
obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa 
conduta governamental negativa, puder resultar nulifica-
ção ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucio-
nais impregnados de um sentido de essencial fundamen-
talidade. (ADPF 45/DF, 2004, p. 4).

Silva (2013) justifica que a má distribuição de renda, da 
pobreza e da necessidade imperiosa da Constituição Federal em 
garantir ao ser humano a proteção de sua dignidade, muitas ve-
zes a efetivação desses direitos depende essencialmente de ati-
vidades estatais, pois sem elas milhares de cidadãos permanece-
riam indefinidamente afastados dessas prerrogativas. Diz ainda, 
que as desigualdades sociais são cada vez mais patentes, fazendo 
com que a sociedade civil pressione os governantes por soluções 
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e sem as demandas judiciais não seria possível a cobranças dos 
direitos sociais.

Ramos et al (2016) entrevistou 34 profissionais de um 
hospital público universitário do Estado do Rio de Janeiro e con-
cluiu que a maioria das decisões favoráveis que chegavam para 
ser atendidas no hospital eram de usuários socialmente favoreci-
dos, o que acaba colaborando para o agravamento das injustiças 
sociais no que refere-se ao acesso ao serviço da saúde, conta 
ainda, que alguns enfermeiros e médicos entrevistados relatam 
que em algum momento da sua trajetória profissional já orien-
taram os pacientes de que fossem procurar o auxílio do poder 
judiciário para que as dificuldades do sistema não prejudicasse a 
proposta terapêutica do tratamento, e que tal conduta nada mais 
é do que compromisso social e ético para com os usuários.

Apesar de haver alguns malefícios com a crescente judicia-
lização da saúde, em virtude da individualização da política, em 
alguns casos tal conduta se faz necessária para recuperar a dig-
nidade humana do usuário do sistema, mas pra que isso ocorra 
é necessário conhecimento e orientações, pois a classe menos 
favorecida as vezes nem sabe que pode obter tutela de urgência 
do judiciário e que pode conseguir tal resultado sem precisar 
pagar por um advogado particular, aja vista que, a Defensoria 
Pública existe justamente para amparar juridicamente a classe 
menos favorecida. 

A criação da Defensoria Pública foi garantida no artigo 134 
da Constituição Federal, visando garantir as pessoas hipossu-
ficientes, o acesso a orientação jurídica em todos os graus de 
jurisdição, judicial ou extrajudicial. (BRASIL, 1988).
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Dessa forma, percebe-se que a judicialização é um meca-
nismo importante para provocar o Estado de que o Sistema Úni-
co de saúde (SUS) precisa de uma maior atenção e investimen-
tos, e que se não se programarem através de políticas públicas e 
orçamentárias terão que fazer através de ordem judicial.

No entanto, de acordo com dados do Ministério da Saúde 
(PORTAL DA SAÚDE, 2015), os gastos com a saúde oriundos 
de decisão judicial vêm aumentando consideravelmente, fato que 
preocupa os gestores Públicos.  Neste sentido, Amanda Costa, 
da Agência Saúde disse:

Desde 2010, houve um aumento de 500% nos gastos do 
Ministério da Saúde com ações judiciais para aquisição de 
medicamentos, equipamentos, insumos, realização de ci-
rurgias e depósitos judiciais. Naquele ano, o valor consu-
mido foi de R$ 139,6 milhões. Apenas em 2014, o gasto 
chegou a R$ 838,4 milhões. Em todo o período, a soma 
ultrapassa R$ 2,1 bilhões (PORTAL DA SAÚDE, 2015).

Quando o usuário do SUS busca resguardar seus direitos 
através da tutela jurisdicional, ele está exercendo a cidadania, 
buscando valer seus direitos Constitucionais de dignidade hu-
mana, contudo, para que haja essa busca se faz necessário que a 
população tenha conhecimento dos seus direitos para que pos-
sa efetivamente buscar uma decisão judicial que a resguarde na 
demanda pleiteada, daí a importância da educação não formal e 
popular para formar cidadão mais consciente dos seus direitos, e 
principalmente no que refere-se a saúde pública.

Educação não formal e Popular
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A Educação não-formal é uma das formas do processo da 
área do saber que dá subsídios para a aprendizagem política dos 
direitos do indivíduo, visando a emancipação do sujeito.

Para Gohn (2006), a educação não-formal tem como obje-
tivo próximo a formação do cidadão pleno, dessa forma, quando 
o indivíduo se torna um cidadão pleno ele conhece seus direitos 
e exige do Estado a prestação dos direitos fundamentais previsto 
na Constituição Federal. 

A educação não-formal é uma das modalidades de educa-
ção, Segundo Gohn (2006), caracterizam-se as modalidades: a 
educação formal, a informal e a não-formal. Vale ressaltar que, 
para Vasconcelos (2007), entende-se que exista a quarta forma 
que é a educação popular.

A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com 
conteúdos previamente estabelecidos, e orientados pelos profes-
sores,  a informal é aquela que os indivíduos aprendem durante 
seu processo de socialização junto a família, bairro, clube, ami-
gos entre outros,  e os agentes educadores são os pais, a família, 
os vizinhos, colegas de escola, os meios de comunicação etc. Já 
a educação não-formal é aquela que se aprende “no mundo da 
vida”, através de processos de compartilhamento de experiên-
cias, principalmente em espaços coletivos, e o educador é o “ou-
tro” (GOHN, 2006).

A educação popular para a saúde é aquela que tem como 
participação agentes sociais do povo e agentes eruditos, tais 
como professores, padres, cientistas sociais, profissionais da 
saúde entre outros e visa contribuir para construção de uma 
sociedade fundada na solidariedade e justiça (VASCONCELOS, 
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2007).
A educação não-formal emancipa o indivíduo para que 

este busque seus direitos, já a educação popular, nada mais é, 
do que um grupo de pessoas que juntas reivindicam melhorias 
na estrutura da saúde ou até implementação da mesma como 
ocorreu nos anos 70 com os movimentos de reforma Sanitária e 
criação do SUS (Sistema Único de Saúde).

Tendo em vista a importância da Educação Popular na 
sociedade, o Ministério da Saúde criou o caderno de Educação 
Popular e Saúde com o intuito de sistematizar um plano institu-
cional para a construção do SUS visando expandir a participação 
social, equidade, universalidade e integralidade. 

O Ministério da Saúde inseriu a educação popular como 
uma estratégia política e metodológica, para trabalhar na pers-
pectiva da integralidade dos saberes e de práticas, da dignidade 
e do respeito ao outro.  Relatam, ainda, que a educação popular 
em saúde qualifica a relação entre os cidadãos, definidos consti-
tucionalmente como sujeitos do direito à saúde (SOUZA, A. A. 
& COSTA. 2007).

Gohn explica que a educação não-formal designa um pro-
cesso com várias dimensões: a aprendizagem política dos direitos 
dos indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação dos indivíduos 
para o trabalho e a aprendizagem para capacitar os indivíduos a 
se organizarem com objetivos comunitários, com intuito de so-
lucionar os problemas coletivos cotidianos. (GOHN, 2006)

Em outros termos, segundo Gohn (2006), os objetivos da 
educação não-formal visam: Educação para cidadania, para jus-
tiça social, para direitos (humanos, sociais, políticos, culturais, 
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etc.), para liberdade, para igualdade, para democracia, educação 
contra discriminação e educação pelo exercício da cultura.

Podemos dizer que a educação não-formal não é organizada 
por séries, idade ou conteúdo. Ela atua sobre aspectos subjetivos 
do grupo, trabalhando a cultura política e desenvolvendo laços 
de pertencimento. Ajuda na construção da identidade coletiva 
do grupo e fundamenta-se no critério da solidariedade e identifi-
cação de interesses comuns e é parte do processo de construção 
da cidadania coletiva e pública do grupo. (GOHN, 2006)

Logo, o exercício de uma prática educativa crítica, como 
perfil e experiência especificamente humana, constitui uma im-
portante forma de intervenção no mundo de democracia que, se-
gundo Freire (2000), regulam por princípios que rejeitam qual-
quer forma de discriminação, dominação e integra uma atitude 
de inovação e renovação na crença de que é possível mudar. 

No âmbito da saúde, não é diferente, a educação não-for-
mal é preciosa ferramenta para que o indivíduo conheça seus 
direitos e os reivindique de forma efetiva para alcançar seus ob-
jetivos.

O aprendizado é necessário para que o indivíduo saiba 
seus direitos e os reclame, é claro que para atingir essa finalidade 
demanda esforços e mudanças diárias, além de uma comunhão 
de pessoas com os mesmos interesses que juntas irão rumo a se 
libertarem.

Importante dizer que quanto mais conscientizados nos 
tornamos, mais capacitados estamos para assumirmos nossos 
compromissos como anunciadores e denunciadores, permitindo 
desvelar a realidade e procurando desmascarar sua mistificação, 
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assim, podemos alcançar a plena realização do trabalho humano 
com ações de transformação da realidade para a libertação das 
pessoas. (FREIRE, 1980) 

Assim, podemos dizer que tanto a educação não-formal 
como a educação popular têm finalidades parecidas com carac-
terísticas diferentes, mas ambas visam emancipar os grupos e 
indivíduos para os direitos sociais, econômicos e fundamentais.

Dessa forma, podemos dizer que a Educação não-formal e 
popular são importantes para emancipação do indivíduo e trans-
formação dele em cidadão conhecedor dos seus direitos funda-
mentais e de Políticas Públicas, viabilizando todo o processo de 
busca pela efetivação e garantia do direito, seja pelos movimen-
tos sociais ou pelas ações judiciais.

Conclusões

A Saúde Pública no Brasil foi instituída através da Consti-
tuição Federal de 1988, e idealizada pelos princípios norteadores 
da Universalidade, Equidade e Integralidade amparando a todos 
as pessoas residentes no território Brasileiro.

Contudo, apesar do crescente investimento na área da 
saúde, percebe-se que a judicialização também vem crescendo, 
porém, tal crescimento não retrata a totalidade da necessidade 
dos usuários do sistema, pois o que se percebe é que o acesso a 
judicialização ocorre mais para a classe mais favorecida.

Para que a classe menos favorecida tenha acesso integral a 
saúde pública se faz necessário que esta tenha conhecimento dos 
seus direitos para praticar o exercício da cidadania.

O Ministério da Saúde percebendo a necessidade de levar 
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conhecimento a sociedade, criou o caderno de Educação Popular 
e Saúde, visando expandir a participação social, porém, o obje-
tivo ainda não foi totalmente atingido sendo necessário maior 
investimento acerca da importância da Educação não-formal e 
popular para emancipação do indivíduo e transformação dele em 
cidadão conhecedor dos seus direitos fundamentais e de Políti-
cas Públicas. 

De nada adianta existir leis que garantam os direitos indi-
viduais e fundamentais se o indivíduo não os conhece ou nem 
sabe que podem reclamá-los.

Assim, Apesar de existir meios para garantir o acesso a 
saúde pública através da judicialização, isso só ocorrerá em sua 
totalidade quando houver uma transformação na área do saber 
da educação não formal e popular, visando tornar indivíduos in-
dependentes e esclarecidos com autonomia para buscar alterna-
tivas legais para garantir seus direitos, e exercício da cidadania.
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A Atual Política de Drogas no 
Brasil como Instrumento de 

Rotulação e Exclusão Social dos 
Afrodescendentes

Ricardo Martins

Introdução

Os governantes no Brasil não querem assumir que per-
deram a guerra contra as drogas e continuam insistindo numa 
política antidrogas falida e violenta, que vem matando cada vez 
mais pessoas, sejam elas policiais, viciados ou terceiros inocen-
tes. E estatísticas demonstram que a referida política de drogas 
faz com que o Brasil seja um dos países mais violentos do mun-
do, matando mais do que a guerra da Síria. (SANTOS, 2016)

A criminalização do uso de drogas no Brasil e a resistência 
em não enfrentar tal questão efetivamente como um problema 
político e de saúde pública, vem causando um encarceramento 
em massa que está saindo do controle do Poder Estatal. E a for-
ma como atualmente é criminalizado o porte de entorpecentes, 
não diminui a sua utilização e ainda etiqueta grande parcela da 
sociedade como se fossem serem humanos imprestáveis para a 
vida em sociedade.

O etiquetamento ou rotulação social, é uma teoria da cri-
minologia denominada Labelling Approach, que há muito tempo 
já vem sendo estudada pelos especialistas, conforme comenta o 
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doutrinador Sérgio Salomão Shecaira (2014, 321):

A teoria do labelling approach, também chamada de inte-
racionista ou da rotulação social, parte da premissa se-
gundo a qual a sociedade não é um todo consensual, mas 
que vivemos em uma sociedade pautada no conflito. A 
pergunta, formulada até então, para saber quais eram as 
razões que levavam algumas pessoas a ter motivações de-
lituosas, é substituída pela indagação: porque as pessoas 
convencionais não seguem impulsos desviantes que to-
dos têm? Partindo-se desse relativismo moral, chega-se à 
conclusão que o cometimento de um delito – a chamada 
desviação – não é uma qualidade ontológica da ação, mas 
o resultado de uma reação social: conclui-se, também, 
que o delinquente apenas se distingue do homem normal 
devido a estigmatização que sofre, particularmente aque-
la decorrente do recolhimento às chamadas instituições 
totais, em especial a prisão. A grande contribuição des-
ta perspectiva está no legado criminológico da prudente 
não intervenção (teoria da ultima ratio), da criação de um 
movimento de descriminalização de certas condutas deli-
tuosas e da diversion. No plano do direito penal brasileiro, 
é consequência direta desta teoria a luta por penas alter-
nativas (Leis 7.209/1984 e 9.714/1998) e por medidas 
alternativas ao próprio processo (institutos da transação 
penal, composição civil e suspensão condicional do pro-
cesso na Lei 9.099/1995).

A referida exclusão social é histórica no Brasil, já que a eli-
te intelectual brasileira principalmente de origem europeia que 
vivia e ainda vive no Brasil, é marcada por uma singularidade 
social pós-escravocrata, conforme comenta Hugo Leonardo em 
sua obra Criminologia no Brasil:

A produção intelectual de Candido Motta demonstra que 
o preconceito racial tem vida própria na história do Brasil 
e na nova criminologia. A denominada questão racial tem 
um papel fundamental para as justificativas sociais e eco-
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nômicas de interesse da elite nacional do início do século 
XX. O tratamento desigual que a escola criminológica 
positivista propunha, ganhou eco no Brasil e na intelec-
tualidade então em formação, na medida em que serviria 
para fundamentar uma situação absolutamente peculiar 
acarretada com o fim da escravidão.(SÁ et al, 2011, 16)

A maioria das pessoas presa portando entorpecentes no 
Brasil são pessoas de uma classe social muito baixa, na sua gran-
de maioria jovens afrodescendentes, que acabaram virando es-
cravos da droga em decorrência do vício que adquiriram. E para 
sustentar tal vício acabam vendendo e transportando drogas, ou 
seja, viram soldados do tráfico ilícito de entorpecentes.

Além do mais, importante destacar, que a grande maio-
ria dos jovens mortos por ações de segurança pública no Brasil 
são negros, sendo exterminados sumariamente como se fossem 
baratas, tratando-se de um verdadeiro genocídio racial da juven-
tude negra. (BIANCHI, 2017, online). Tratando-se de uma ver-
dadeira guerra de brancos contra negros.

E as pessoas abordadas portando ou transportando entor-
pecentes no Brasil, acabam sendo enquadradas principalmente 
em três crimes, art. 28, 33 e 35 todos da Lei nº 11.343/06 (Porte 
para uso pessoal, Tráfico e Associação ao Tráfico), delitos esses 
que serão melhor abordados no decorrer da presente discussão.

Ocorre, contudo, que diante do Princípio da Subsidiarie-
dade, sabemos que os conflitos sociais só devem ser soluciona-
dos através da intervenção do Direito Penal, quando os demais 
ramos Direito forem insuficientes, situação esta que não ocorre 
com a política de drogas adotada pelo ordenamento jurídico na-
cional.
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Quanto ao Princípio da Subsidiariedade do Direito Penal, 
comenta Cleber Masson:

De acordo com o princípio da subsidiariedade, a atuação 
do Direito Penal é cabível unicamente quando os outros 
ramos do Direito e os demais meios estatais de controle 
social tiverem se revelado impotentes para o controle da 
ordem pública.(MASSON, 2017, p.54)

Assim sendo, de plano já se percebe que a política de dro-
gas no Brasil é calcada num preconceito de raça e está tentan-
do resolver a questão das drogas com a utilização do ramo do 
Direito mais truculento que existe, que é o Direito Penal, e em 
decorrência disso vem pagando um preço muito alto, com uma 
violência exacerbada e o encarceramento em massa principal-
mente de afrodescendentes.

Além do mais, a não regulamentação do uso de drogas no 
Brasil, dificulta a realização de pesquisas científicas sobre o as-
sunto, para que sejam tomadas medidas efetivas de prevenção de 
seu uso e tratamento dos viciados.

Do Porte de Entorpecentes para Uso Pessoal

No que se refere ao porte de entorpecentes para uso pesso-
al, o art. 28 da Lei n. 11.343/06 não prevê mais a possibilidade 
de aplicação de pena privativa de liberdade, veja-se:

Lei nº 11.343/06 - Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver 
em depósito, transportar ou trouxer consigo, para con-
sumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar será submetido 
às seguintes penas:
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I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou 
curso educativo.
...
§ 6o   Para garantia do cumprimento das medidas 
educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a 
que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz 
submetê-lo, sucessivamente a:
I - admoestação verbal;
II - multa.
§ 7o O juiz determinará ao Poder Público que coloque à 
disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de 
saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento 
especializado.

Diante da ausência de previsão de uma pena privativa de 
liberdade para o crime porte de entorpecente para uso pessoal, 
surgiu uma discussão doutrinária e jurisprudencial, se tal condu-
ta ainda seria considerada crime ou não. E analisando tal ques-
tão o Supremo Tribunal Federal entendeu que ocorreu apenas 
uma despenalização da conduta e não uma descriminalização do 
porte de entorpecente para uso pessoal (RE 430.105 QO/RJ, rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, 2007)

A exclusão da pena privativa de liberdade do crime de por-
te de entorpecentes para uso pessoal já foi um grande avanço 
jurídico e social, porém, o ideal seria sua efetiva descriminali-
zação e regulamentação, acompanhando a postura do Uruguai 
e de alguns países da Europa, diante do princípio da alteridade 
que estabelece que ninguém pode ser punido por causar mal a 
si próprio e pelo fato de que sua regulamentação diminuiria a 
violência, o crime organizado e a corrupção policial.

Quanto ao princípio da alteridade, comenta o doutrinador 
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Fernando Capez:

Alteridade ou transcendentalidade: proíbe a incriminação 
de atitude meramente interna, subjetiva do agente e que, 
por essa razão, revela-se incapaz de lecionar o bem ju-
rídico. O fato típico pressupõe um comportamento que 
transcenda a esfera individual do autor e seja capaz de 
atingir o interesse do outro (altero). Ninguém pode ser 
punido por ter feito mal só a si mesmo.

Atualmente é notório que não existe um programa públi-
co efetivo e de qualidade para tratamento dos viciados, situação 
que torna inócua a aplicação de uma medida educativa de com-
parecimento à programa ou curso educativo. E de forma abusiva 
e despreparada algumas internações compulsórias acabam acon-
tecendo, porém, os tratamentos quase sempre acabam não tendo 
continuidade diante da ausência de investimento e interesse do 
Estado.

Assim sendo, o art. 28 da Lei n. 11.343/06, apenas faz 
com que a pessoa detida, portanto entorpecentes, fique com seu 
nome registrado no cadastro da polícia e do Poder Judiciário, e 
caso tenha aplicada também a pena de multa terá ainda o seu 
nome inscrito na dívida ativa, caso não honre com suas obriga-
ções.

Desta forma, a maneira como se encontra criminalizado 
o porte de entorpecentes para uso pessoal, em nada contribui 
para o tratamento dos viciados e ainda os rotula, fazendo com 
que fiquem excluídos da sociedade. Impedindo que, por conse-
quência, ingressem no mercado de trabalho, situação que os im-
pulsionam a criminalidade mais pesada, dando início a um ciclo 
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vicioso que na grande maioria dos casos os leva ao cárcere por 
longos períodos ou à morte em decorrência da violência.

Do Tráfico de Drogas

No que se refere ao crime de tráfico de entorpecentes, a 
grande maioria das pessoas presa diariamente acusadas da práti-
ca de tal delito, não são realmente traficantes, mas sim pessoas 
que se viciaram na droga e que precisam vendê-la para susten-
tar o próprio vício. A outra parcela de pessoas presa portando 
drogas, são as denominadas “mulas” (grifo nosso), que diante 
da miserável condição de vida que possuem, acabam assumindo 
o risco de transportar entorpecentes para terceiros, para tentar 
mudarem de vida. Sendo que em ambos os casos, a grande maio-
ria presa é composta de afrodescendentes, sendo muitas mulhe-
res.

Dessa forma, para diferenciar o usuário do traficante, o art. 
28, §2º da Lei nº 11.343/06, determina que o juiz deverá analisar 
se a droga destinava-se a consumo pessoal, à natureza e à quan-
tidade da substância apreendida, o local em que se desenvolveu 
a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta 
e aos antecedentes do agente. Momento em que, aqueles que 
demonstram ter condições financeiras de comprar a droga serão 
considerados usuários (brancos) e os que não tem serão consi-
derados traficantes (negros).

Entendendo que o sujeito deve ser enquadrado por tráfi-
co de drogas, o juiz deve analisar se estão presentes os requisi-
tos previstos no §4º do art.33 da 11.343/06, para diferenciar o 
pequeno traficante do grande traficante, para que possa fazer a 
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correta dosimetria da pena, de acordo com o critério trifásico 
previsto pelo Código Penal.

O §4º do art. 33 da 11.343/06, criou uma nova figura no 
tráfico de drogas, que é o chamado tráfico privilegiado, que pos-
sibilita a redução de 1/6(um sexo) a 2/3(dois terços) da pena 
privativa de liberdade na terceira fase de sua aplicação, quando 
o acusado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à 
atividade criminosas nem integre organização criminosa, poden-
do a pena chegar em até 1(um) anos e 8(oito), veja-se:

Lei nº 11.343/06 - Art. 33. Importar, exportar, remeter, 
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à ven-
da, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autoriza-
ção ou em desacordo com determinação legal ou regula-
mentar: 
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e paga-
mento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 
dias-multa.
...
§ 4o  Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, 
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, 
vedada a conversão em penas restritivas de direitos, des-
de que o agente seja primário, de bons antecedentes, não 
se dedique às atividades criminosas nem integre organi-
zação criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Ocorre, contudo, que tem com contato o dia a dia Justiça 
Criminal, percebe que os magistrados amparados em pensamen-
tos e fundamentos retrógrados, resistem muito em aplicar o re-
ferido redutor legal acima mencionado, sob o simples argumen-
to de que os acusados não preenchem os requisitos para tanto. 
E mesmo tendo uma pena de 1(um) ano e 8(oito) meses em sua 
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redução máxima, muitos magistrados aplicam o regime inicial 
fechado de cumprindo de pena, sob o argumento de que se trata 
de um crime hediondo.

Destaca-se, todavia, que o Supremo Tribunal Federal en-
frentando tal questão entendeu que o tráfico privilegiado não é 
um crime hediondo e que por isso poderia ter um regime inicial 
aberto de cumprimento de pena.(STF, 2016)

Quando da entrada em vigor do §4º do art. 33 da Lei nº 
11.343/06, o texto de lei federal vedava a conversão da pena 
privativa de liberdade em penas restritivas de direitos. Porém, 
analisando tal questão também, a Suprema Corte entendeu ser 
inconstitucional tal vedação, diante da presença dos requisitos 
legais previstos no art. 44 do Código Penal e principalmente por 
tratar-se de um crime cometido sem violência direta.

Diante da reiterada discussão sobre o assunto, e em ra-
zão do Habeas Corpus nº 97.256, oriundo do Rio Grande do 
Sul, o Senado Federal aprovou a Resolução nº 5, autorizando 
expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em 
pena restritiva de direitos, veja-se:

Resolução nº 05 do Senado Federal - Art. 1º É suspensa 
a execução da expressão “vedada a conversão em penas 
restritivas de direitos” do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, 
de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por 
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos 
do Habeas Corpus nº 97.256/RS.

Toda essa discussão é interessante, porém, conforme já co-
mentado, os Tribunais Estaduais e os Tribunais Regionais Fede-
rais, muitas vezes resistem em aplicar o regime aberto de cum-
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primento de pena, bem como em converter a pena privativa de 
liberdade em pena restritiva de direitos, sob o argumento de que 
os acusados não preenchem os requisitos legais para tanto. Po-
rém, como poucas pessoas têm condições de levarem seus plei-
tos aos Tribunais Superiores, acabam muitas vezes cumprindo 
pena de 5(cinco) anos pelo crime de tráfico de drogas em regime 
fechado, sem o reconhecimento do § 4º do art. 33, da Lei nº 
11.343/06 e por consequência sem o direito a conversão da pena 
privativa de liberdade em penas restritivas de direitos.

Mesmo os Tribunais Superiores entendendo reiteradas ve-
zes que as “mulas” não fazem parte da organização criminosa, 
por serem mero instrumento dos grandes traficantes, muitos 
magistrados ainda resistem muito em seguir tal entendimento, 
e acabam encarceram uma grande quantidade de miseráveis, na 
sua maioria do continente africano(RIBEIRO, 2015), que arris-
cam suas vidas transportando drogas para tentar mudar de con-
dição social e financeira (BIANCHI, 2017).

Fora a condenação por tráfico de drogas, se o sujeito é pre-
so acompanhando por mais alguém, acaba sendo enquadrado 
também com base no art. 35 da Lei nº 11.343/06, que é a deno-
minada Associação ao Tráfico e, por consequência, é condenado 
em concurso material a mais 3(três) de reclusão, o que totaliza 
8(oito) anos, ou seja, 5(cinco) anos pelo do Tráfico de Drogas e 
3(três) pela Associação ao Tráfico.

Nesse sentido, é notório que a política de drogas no Brasil 
tem o intuito apenas de excluir algumas pessoas da sociedade, 
principalmente os afrodescendentes. Situação que é vedada em 
nosso ordenamento jurídico, conforme comenta José Afonso da 
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Silva em sua obra Curso de Direito Constitucional Positivo:

O texto constitucional, que proíbe o preconceito de ori-
gem, cor e raça e condena discriminações com base nesses 
fatores, consubstancia, antes de tudo, um repúdio à bar-
bárie de tipo nazista que vitimara milhares de pessoas, e 
consagra a condenação do apartheid, por parte de um povo 
mestiço, com razoável contingente de negros. O repúdio 
ao racismo nas relações internacionais foi, também, ex-
pressamente estabelecido (art. 4º, VIII).

Nele se encontra, também, o reconhecimento de que o 
preconceito de origem, raça e cor especialmente contra 
negros não está ausente das relações sociais brasileiras. 
Disfarçadamente ou, não raro, ostensivamente, pessoas 
negras sofrem discriminação até mesmo nas relações 
com entidades públicas.(SILVA, 2014, 226)

Desta forma, fica claro que mesmo existindo uma igual 
formal, estamos longe de igual material no Direito Penal e no 
Direito Processual Penal brasileiro, no que se refere aos réus 
afrodescendentes acusados de tráfico de drogas.

Da Prisão Preventiva

A maioria das pessoas presa em flagrante delito pela práti-
ca do crime de tráfico de drogas tem a prisão precautelar conver-
tida em prisão preventiva, fazendo com que amarguem longos 
períodos no cárcere presos provisoriamente até o julgamento 
final, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 
(2017).

Ocorre, contudo, que diante da possibilidade legal da re-
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dução da pena privativa de liberdade do tráfico de drogas com 
base no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e da possibilidade 
de sua conversão em penas restritivas de direitos, conforme já 
comentado, não faz o mínimo sentido deixar esses acusados re-
colhidos cautelarmente.

Como a maioria dos acusados da prática do tráfico de dro-
gas só consegue o reconhecimento do tráfico privilegiado em se-
gunda instância ou até mesmo perante os Tribunais Superiores 
(STJ ou STF), que na verdade são poucos, acabam cumprindo 
um tempo de prisão preventiva superior ao tempo da própria 
condenação final.

Assim sendo, é notório que no Brasil a prisão preventiva, 
que é uma medida cautelar, acaba sendo utilizada como instru-
mento de punição e de exclusão social sumária, porque alguns 
operadores do direito sabem que os afrodescendentes e pobres 
em geral, dificilmente terão condições de contratar um advogado 
criminalista para conseguir o reconhecimento do tráfico privile-
giado perante instâncias superiores.

Quanto ao assunto em questão, comenta o doutrinador 
Renato Brasileiro de Lima:

Impera, no processo penal comum brasileiro, absoluta 
indeterminação acerca do prazo de duração da prisão 
preventiva, que passa a assumir contornos de verdadei-
ra pena antecipada. Isso porque, ao contrário da prisão 
temporária. Que possui prazo prefixado, o Código de 
Processo Penal não prevê prazo determinado para a du-
ração da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva, 
cuja natureza cautelar deveria revelar a característica da 
provisoriedade, acaba por assumir caráter de verdadeira 
prisão definitiva. (LIMA, 2016, 955.)



628

Infelizmente a contratação de um advogado é uma prer-
rogativa pra poucos no Brasil, situação que obsta que a maioria 
dos acusados consigam o que lhes pertence por direito, o que faz 
com que tenhamos um percentual de presos provisórios supe-
rior ao de presos condenados, em muitas regiões.

Porém, a utilização da prisão preventiva como pena, é uma 
medida que fere preceitos constitucionais, o Direito Penal e Di-
reito Processual Penal e, portanto se trata de um grave constran-
gimento ilegal utilizado contra uma parcela da sociedade, que 
muitas vezes não tem condição para se defender dos abusos do 
poder estatal por não terem o efetivo acesso à justiça. Assim é 
obrigada a aguentar calada pois não tem meios adequados e cor-
retos para se insurgir contra uma postura excludente que muitas 
vezes é aplaudida por leigos mal informados pela mídia policia-
lesca de baixíssimo nível.

Da Conclusão

Com uma simples análise da política de drogas no Brasil, 
pode-se verificar que se tem apenas uma igualdade formal no 
Direito Penal e no Direito Processual Penal, e que se está longe 
de uma igualdade material, tendo em vista que uma grande par-
cela da sociedade é tratada com um rigor excessivo do Estado, 
referindo-se, principalmente aos afrodescendentes, que muitas 
vezes por apenas portarem uma pequena quantidade de entorpe-
centes, ou por transportarem drogas em decorrência miséria em 
que vivem são punidos com excesso, fazendo com que tenhamos 
um sistema forte contra os fracos e fraco contra os fortes.

A postura do Estado rotula as pessoas que são encontradas 
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com drogas e as excluí do convívio social, principalmente com o 
encarceramento em massa de drogados que vêm sendo realiza-
do atualmente, assim causando um colapso no sistema prisional 
brasileiro.

O encarcerando precário e em massa além de terem índi-
ces de ressocialização muito baixos, têm custo financeiro muito 
alto para o Estado, com isso devolvem para a sociedade pessoas 
revoltadas com o sistema, que muitas vezes acabam virando cri-
minosos profissionais.

Observa-se que desde a abolição da escravatura no Brasil, 
uma parcela racista da sociedade toma medidas veladas no intui-
to de excluir afrodescendentes do convívio com os demais, sob 
o argumento de que o negro é um ser preguiçoso e tendencioso 
à prática de crimes, seguindo claramente a Escola Positivista da 
Criminologia, que sustenta a teoria do criminoso nato.

A Escola Positivista surgiu na Itália no início do século 
XIX, com os estudos de Cesare Lombroso, que entendia que as 
algumas pessoas já nasciam criminosas, e por tal razão assim 
deveriam ser tratadas, veja-se:

A Escola Positiva tem como um de seus principais auto-
res e obras Cesare Lombroso que marcou a fase antropo-
lógica da criminologia (O homem delinquente), e na fase 
jurídica Rafael Garofalo (Criminologia), e Enrico Ferri 
(Sociologia Criminale). Por essa linha de pensamento, a 
criminalidade é considerada um fenômeno natural cau-
samente determinado. A criminologia deve explicar as 
causas do delito, utilizando-se de método científico capaz 
de prever meios de combatê-lo. Com isso, a criminolo-
gia assume o papel de defesa do corpo social.(LIMA JR, 
2015, 61)
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Assim sendo, por mais que a Constituição estabeleça que 
todas as pessoas são iguais perante a lei, percebe-se que essa 
atitude nem sempre existiu no dia a dia das Políticas Públicas, 
diante de diversas atitudes que são tomadas pelo Estado.

Muitas pessoas são presas diariamente, porque portavam 
entorpecentes ou porque estavam em um local propício ao tráfi-
co de drogas. Ocorre, contudo, que muitas vezes o local da pri-
são destas pessoas é a comunidade onde elas residem com seus 
familiares por falta de opção, situação que ocorre principalmente 
no Rio de Janeiro, onde os morros são dominados pelo tráfico de 
drogas.

Além do mais, os critérios utilizados pelo ordenamento ju-
rídico brasileiro para diferenciar o usuário de drogas do trafican-
te são basicamente financeiros e sociais, fazendo com agentes 
públicos racistas ou preconceituosos em geral, possam expressar 
suas ideologias com a chancela do Estado.

Desde a colonização do Brasil, os afrodescendentes têm 
um tratamento diferenciado pelo Direito Penal, pois são tratados 
de forma extremamente rigorosa pelo Estado, inclusive com a 
aplicação de penas capitais. Chegando ao ponto de o Código Pe-
nal de 1890 proibir a prática da capoeira em todo o território na-
cional, fazendo com que o negro fosse ainda mais perseguido e 
odiado, sendo considerado praticamente um inimigo do Estado.

Os inimigos do Estado evoluem com o passar do tempo, e 
atualmente são estudados pela teoria do Direito Penal Inimigo, 
conforme comenta o doutrinador Eugênio Raul Zaffaroni:

Na América-Latina todo suspeito é tratado como inimi-
go, apesar da legitimação do direito processual penal. 
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Em geral, a categoria do inimigo não é expressamente 
introduzida ou não feitas referências claras a ela no 
direito ordinário, visto que ao menos institui-se sua 
incompatibilidade com o princípio do Estado de direito. 
Porém, com má consciência, legitima-se ou ignora-se o 
tratamento que, naquelas condições, é atribuído a um 
número enorme de pessoas.

Assim sendo, se um negro que tem bons antecedentes já 
passa por diversas dificuldades para ingressar no mercado de tra-
balho, se tiver um apontamento por porte ou tráfico de drogas, 
praticamente terá suas chances extintas. E provavelmente terá 
que trabalhar em subempregos para sobreviver, porque nenhum 
grande grupo empresarial irá contratá-lo diante da clara exclusão 
social que sofrerá por já estar etiquetado como drogado ou trafi-
cante, muito semelhante ao que acontecia com os escravos que 
eram marcados com ferro quente no período escravidão.

Referida exclusão social impulsiona os egressos do siste-
ma penitenciário a ingressarem na criminalidade, fazendo com 
que já saiam contratados para trabalhar para o crime organizado, 
porque dificilmente teriam chances de conseguir uma vaga no 
mercado formal de trabalho.

Portanto é notório que no Brasil se vive num verdadeiro 
Aparthaied com um Direito Penal seletivo, que pune com extre-
mo rigor principalmente jovens afrodescendentes que são en-
contrados com drogas, e os enjaula em cárceres infectos muito 
parecidos com as senzalas do período da escravatura, sem qual-
quer respeito ao princípio constitucional fundamental da dig-
nidade pessoa humana, diante do racismo institucionalizado e 
velado existente.
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A ausência de critério legais objetivos, para se diferenciar 
o porte de entorpecentes do crime de tráfico de drogas, faz com 
que autoridades racistas e preconceituosas em geral aproveitem 
pra aplicar suas ideologias, através de uma política pública in-
formal. E por trás de tal questão, de análise de algumas decisões 
judiciais, fica notória a existência de um preconceito e um racis-
mo velado e institucionalizado que visa excluir os miseráveis do 
convívio social.

Desta forma, conclui-se que a manutenção do porte de en-
torpecentes para uso pessoal como crime e a grande resistência 
ao reconhecimento do redutor legal previsto no § 4º do art. 33 
da Lei nº 11.343/06 pelas autoridades, tem o propósito de se 
apresentar como um verdadeiro filtro social, que tem a intenção 
de excluir principalmente afrodescendentes e pobres do convívio 
social, fazendo com que vivam da exploração, do ódio e do des-
prezo típico da que se reservavam aos escravos vindos da África.
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Políticas Públicas e Transcidadania

Jair do Prado Silva
Vanessa Ester Ferreira Nunes
Luci Mendes de Melo Bonini
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Introdução

Este capítulo trata de uma análise semiótica do discurso 
de uma política pública criada no município de São Paulo dire-
cionada à inclusão do(a) transexual em questões de cidadania e 
incentivo educacional. Os discursos são processos de produção 
de sentidos, manifestados por meio de linguagens nas diferentes 
situações de comunicação. Por meio dos discursos manifestados 
nas mais diferentes práticas sociais, o sujeito constrói sua iden-
tidade numa determinada cultura. É possível, portanto, discutir 
aspectos da cultura contemporânea presentes nos discursos das 
Políticas Públicas.

Segundo Tambelli (2009) a Semiótica é a ciência da sig-
nificação, os produtos de seu estudo são os objetos de sentido, 
recortes culturais que refletem na visão do mundo de um grupo 
ou de uma sociedade. Segundo a autora tudo tem um significa-
do, um sentido, desde um gesto, uma fotografia, um filme e até 
mesmo a disposição dos móveis e decorações de uma casa. Se-
gundo essa perspectiva, este estudo visará à significação que está 
inserida na criação dessa política pública denominada Transcida-
dania elaborada no município de São Paulo.

O atual contexto ainda reflete a tendência histórica de ban-
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deiras conservadoras que legitimam preconceito e usurpação de 
direitos. Assiste-se, ainda, no Brasil, ao retrocesso da cura gay, a 
afirmação do patriarcalismo, a falta de espaço para uma discus-
são ética embasada em categorias científicas, comprometendo 
assim a liberdade de agir e a cidadania. 

Ainda presenciamos, na sociedade brasileira, grupos que 
insistem num modelo único de família. Segue-se, assim, a ne-
gação de outros modelos ou o não reconhecimento à diversida-
de sexual, bem como a tentativa de proibição sobre estudos de 
identidade de gênero nas escolas, endossando a perseguição às 
minorias, caracterizando-se a censura e a indiferença para com 
os diferentes e divergentes grupos sociais e culturais, e de modo 
mais amplo, a exclusão de pessoas e de grupos sociais. 

Os estudos sobre sexualidade, durante muito tempo, de-
notaram a heterossexualidade como algo essencial, determinada 
biologicamente e condicionada na ordem dos valores e da moral, 
construídos social e historicamente por uma rede de sentidos, 
que foram naturalizados, excluindo outras formas da vivência da 
sexualidade, segundo  Martins e Silva (2012).

O alvo dessa pesquisa é a população trans, que destoa am-
plamente de explicações biologizantes: posto que apresentam 
identidade de gênero oposta ao atribuído biologicamente, em 
maioria, são sujeitos que vivenciam experiências entre gêneros 
(GEOVANINI, 2010). Vale ressaltar entre a população de Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), aqueles 
que se classificam pela letra T são os que mais sofrem com o 
preconceito e a discriminação no ambiente familiar, escolar, re-
ligioso e social.
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Há mais resistência para a aceitação desse grupo trans, o 
que também cria muita dificuldade de empregabilidade. Restan-
do trabalhos relacionados à estética, telemarketing e à ocupação 
informal. Muitos atuam como profissionais do sexo, recorrendo 
à prostituição, reconhecida como um espaço de múltiplas for-
mas de agressões. 

Segundo Hartmann (2017), a violência à qual esse grupo 
está sujeito, seja psicológica ou física, é naturalizada no imagi-
nário social, formulada por significações do que é ser travesti e 
transexual, engendradas e generalizadas sobre o preconceito e 
discriminação no universo desta categoria.

Confirma-se esta afirmação, segundo Carrara (2011), atra-
vés dos dados sobre a violência que este público enfrenta no 
Brasil, sendo declarado em uma investigação, da qual 10% dos 
sujeitos entrevistados sentem ódio e aversão por pessoas trans, 
sendo maior a parcela confessada por homens. 

Quando se considera apenas a antipatia pelo público, os 
números elevam-se para 46%. Análoga a uma rota de fuga pela 
sobrevivência, as pessoas com identidades transgênero são “não 
visíveis” na experiência e vivência societária, escapando à norma 
social e sendo, portanto, renegadas a uma subsistência oculta 
e vitimadas pelo preconceito imposto pela normatização social, 
conforme Silva (2016).

Apesar das conquistas e garantias constitucionais e outros 
direitos obtidos pela população LGBT, o Brasil se mostra como 
um dos países com forte intolerância contra esse segmento. Para 
Silva (2016) a diversidade tipológica da intolerância e da violên-
cia variam de forma crescente, desde o assédio moral, a discri-
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minação até a morte. 
O ocultamento das formas de violência e o silenciamento 

imposto a sujeitos trans no cotidiano de sua experiência, revela a 
carência de estratégias de atenção direcionadas a essa população 
e sua situação de vulnerabilidade. Frente à escassez de infor-
mações intenciona-se, portanto, contribuir para a formação de 
conhecimentos que sejam capazes de ampliar a visibilidade e a 
discussão teórico-prática sobre o tema.

Conceito de semiótica

“A semiótica é a ciência da significação. Estuda os objetos 
de sentido, recortes culturais que refletem a visão de mundo de 
uma sociedade” (TAMBELLI, 2009, p.105).

Segundo Santaella (1990), o nome Semiótica tem origem 
grega semeion, que significa signo. Pode-se entender que a Semi-
ótica é a ciência dos signos. Santaella, também, a classifica como 
a ciência geral de todas as linguagens.

Pode-se definir um signo como algo material com qual 
podemos perceber sua existência com nossos sentidos. Pode-se 
ver (um objeto, uma paisagem, uma gesticulação), ouvir (lin-
guagem, música, canto, som), olfato (sentir o cheiro de algo, 
fumaça, perfume), sentir ao tocar algo ou saborear. Esta é a ca-
racterística essencial de um signo: estar presente, para designar 
ou significar algo ausente, abstrato ou concreto. Tambelli (2009) 
aponta que:

Vivemos num mundo significante, e tudo pode ser objeto 
de sentido: um poema, um livro, um gesto, uma distri-
buição de objetos na mesa de centro de uma sala de jan-
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tar, um filme, uma fotografia, um anúncio publicitário, 
uma história em quadrinhos. (TAMBELLI, 2009, p. 105)

Cada objeto, texto, imagem, linguagem, artes, culturas es-
tão repletas de signos e cada um com sua diferente significação, 
assim, após entender o que é um signo e a significação, verifi-
cam-se as duas principais teorias gerais do signo: a Semiótica e 
a Semiologia. 

Semiótica é “[...] a ciência da significação, já que, a trans-
missão, conservação, transformação e aprendizagem da cultura 
realizam-se através das ‘práticas sociais’ que, por sua vez, orga-
nizam-se segundo ‘sistema de signos’ e processos discursivos” 
(PRADOS, 2009, p. 13).

A Semiótica é uma jovem ciência a adentrar nas ciências 
humanas, segundo Santaella (1990) seu surgimento possui três 
origens quase simultâneas no tempo, mas distintas no espaço, 
uma nos Estados Unidos da América, outra na União  Soviética 
e a terceira na Europa Ocidental.

O surgimento em lugares diferentes, quase sincronizados 
no tempo, proliferou a histórica crescente das linguagens e códi-
gos, dos meios de reprodução e difusão de informações e men-
sagens, expansão que se iniciou a partir da Revolução Industrial, 
nascendo aos poucos uma consciência semiótica.

Nos Estados Unidos, o estudo das linguagens e sentidos 
foi marcado por Charles Sanders Peirce que foi um dos pensa-
dores mais destacado no estudo da Semiótica, sendo o por seu 
pioneirismo na lógica e na semiótica.  Entre 1884, e o ano de sua 
morte, em 19 de abril de 1914, Peirce escreveu cerca de 80 mil 
páginas de manuscritos, vendidos por sua esposa à Universida-
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de de Harvard, e que vem sendo publicados há várias décadas 
(SOUZA, 2017).

Para Pierce existe a primeiridade, secundidade e terceirida-
de, conhecidas como a tríade de Pierce. Primeiridade é o primei-
ro olhar, original sem nenhuma referência anterior que definisse. 
Já a secundidade é a observação que remete a algo que já possui 
uma referência anterior. No tocante à terceiridade traz a ideia 
de mediação, uma relação entre a primeiridade e secundidade, 
existência de experiência anterior (SANTAELLA, 1990).

Ferdinand de Saussure, nasceu em 1857, em Genebra, 
estudioso sobre linguística e a tinha como um ramo da ciên-
cia mais geral dos signos, nomeando de Semiologia. Conhecido 
como o criador da Semiose. Defendia que a simples realidade do 
signo justificava a existência de uma área do conhecimento que 
estudasse os signos na sua relação com o a sociedade (RODRI-
GUES,  2008).

Semiose, segundo Prados: [...] “são processos de significa-
ção se armazenam na memória, se recuperam e se transformam 
permanentemente” (PRADOS, 2009, p.17).

Como visto, signos são divididos em diversas formas de 
existência, a Semiótica estuda a significação desses signos, seja 
contextualizado em um discurso textualizado, seja ele informa-
tivo, jurídico, educativo, conforme Barros: que ensina: “A se-
miótica tem por objeto o texto, ou melhor, procura descrever e 
explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz” 
(BARROS, 2001, p.7).  Nas palavras de Pietroforte:

O plano de conteúdo refere-se ao significado do texto, 
ou seja, como se costuma dizer em semiótica, ao que o 
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texto diz e como ele faz para dizer o que diz. O plano 
de expressão refere-se à manifestação desse conteúdo em 
um sistema de significação verbal, não verbal e sincrético 
(PIETROFORTE, 2007, p. 11).

Seja por um discurso falado, semiótica do discurso, seja 
por uma propaganda ou por um discurso jurídico, “[...] a Semi-
ótica do discurso que tem suas raízes na teoria da linguagem, 
em que se concebe a língua como instituição social” (PRADOS, 
2009, p.17)

Para Pais (2007), o homem distingue-se dos outros ani-
mais justamente pela diversidade linguística, cultural, social e 
histórica, e essas características concedem ao homem sua hu-
manidade. 

Uma política pública, por exemplo, também possui uma 
significação, entende-se como a significação produzida no dis-
curso: “A significação, como função semiótica, pode ser entendi-
da como a relação de dependência entre conteúdo e expressão, 
respectivamente, semântica e forma” (PRADOS, 2009, p.17).

Esta análise de uma política pública para a Transcidada-
nia, apresenta motivos que levaram à realização dessa política, 
o discurso enraizado no texto, destinador, objeto destinatário, 
adjuvante, sujeito e oponente, termos da estrutura narrativa da 
análise semiótica do discurso.

Políticas Sociais e Políticas Públicas

Para uma análise mais criteriosa é essencial conceituar Po-
líticas Sociais e Políticas Públicas para facilitar o entendimento 
do leitor. Segundo Dias (2015), Políticas Sociais tratam-se de 
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um conjunto de iniciativas e ações do Governo que objetivam 
criar diretrizes para as áreas sociais, uma forma de organizar os 
recursos disponíveis para realizar obras e projetos de interesse 
público.

Já as Políticas Públicas são definidas por lei, visam regu-
lamentar os serviços que devem ser prestados pelo Estado aos 
cidadãos, sendo financiadas basicamente por recursos federais, 
estaduais e municipais, podendo também se beneficiar de doa-
ções de âmbito privado. 

As Políticas Públicas estão inseridas em um contexto 
amplo, incluem-se os direitos civis do cidadão. Para Marshall 
(1977) os direitos são classificados: civis sendo esses direitos in-
dividuais, como direito à liberdade de pensamento, propriedade, 
religião; políticos dizendo respeito à liberdade de associação a 
partidos e aos direitos eleitorais; e sociais voltados à coletivida-
de, como saúde, educação, trabalho entre outros.

Dias (2015) também inclui os direitos contemporâneos 
que somam os direitos mencionados anteriormente e incluem-se 
questões referentes a gênero, faixa etária, etnia, meio ambiente e 
diversidade entre outros. As políticas sociais fazem parte das po-
líticas públicas e surgiram decorrente das desigualdades sociais.

A diversidade sexual e a população LGBT

Chamamos de Diversidade Sexual as infinitas formas de 
vivência e expressão da sexualidade. A forma como cada pessoa 
lida com sua própria sexualidade é muito subjetiva, todavia há 
semelhanças, traços que se repetem e formam uma identidade:
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Fonte: Os autores (2017)

Durante muito tempo, a identidade LGBT ficou encoberta 
pela ordem do obscuro, proibido, patológico ou criminal. Neste 
octógono semiótico vemos um pouco dessa trajetória entre o ser 
e parecer, o segredo e a mentira, preconceito e aceitação que 
são manifestados em diferentes discursos, quando se trata de 
identidade de gênero. A sexualidade humana é formada por uma 
múltipla combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais 
e é basicamente composta por três elementos: sexo biológico, 
orientação sexual e identidade de gênero (SÃO PAULO, 2014).

Sexo Biológico é o conjunto de informações cromossômi-
cas, órgãos genitais, capacidades reprodutivas e características 
fisiológicas secundárias que distinguem “machos” e “fêmeas”.  
Há também pessoas que nascem com uma combinação diferente 
destes fatores, e que podem apresentar características de ambos 
os sexos. Essas pessoas são chamadas de Intersexos. Orientação 
Sexual é a atração afetiva e/ou sexual que uma pessoa manifesta 
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em relação à outra, para quem se direciona, involuntariamente, 
o seu desejo. Existem três tipos majoritários de orientação sexu-
al: Heterossexual: atração afetiva e/ou sexualmente por pessoas 
do sexo/gênero oposto. Homossexual: atração afetiva e/ou sexu-
almente por pessoas do mesmo sexo/gênero. Bissexual: atração 
afetiva e/ou sexualmente por pessoas de ambos os sexos/gêne-
ros (SÃO PAULO, 2014).

A Identidade de Gênero é a percepção íntima que uma pes-
soa tem de si como sendo do gênero masculino, feminino ou de 
alguma combinação dos dois, independente do sexo biológico. 
O entendimento que a pessoa tem sobre ela mesma, como se 
descreve e deseja ser reconhecida. O conceito de gênero foi cria-
do para distinguir a dimensão biológica da social. Não é uma 
ideologia ou doutrinação de grupos feministas ou LGBT. Embora 
a biologia categorize a espécie humana entre machos e fêmeas, 
a maneira de ser homem e de ser mulher é expressa de modo 
subjetivo, não é decorrência direta da anatomia de seus corpos, 
e desse modo, ato performático. (BUTLER, 2009).

Percebeu-se que nem todos são “cisgêneros”, isto é, indiví-
duo que se identifica, em todos os aspectos, com o seu “gênero 
de nascença”, a identidade de gênero coincide com o sexo bioló-
gico. Ser biologicamente mulher e possuir identidade de gênero 
feminina ou biologicamente homens e possuir identidade de gê-
nero masculina (JESUS, 2012).

A sigla LGBT é internacionalmente utilizada para se refe-
rir aos cidadãos e cidadãs Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais, quais os conceitos serão explanados abaixo para 
melhor compreensão. 
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Lésbicas, representada pela letra L, são mulheres que se 
sentem atraídas afetiva e/ou sexualmente por pessoas do mes-
mo sexo/gênero. Gays, representados pela letra G, são ho-
mens que se sentem atraídos afetiva e/ou sexualmente por pes-
soas do mesmo sexo/gênero. 

Bissexuais, representados pela letra B, refere-se à pes-
soa que se sente atraída afetiva e/ou sexualmente por pessoas 
de ambos os sexos/gêneros. A letra T, tem um arranjo conceitual 
mais elástico e pode significar:

Transexuais – as pessoas que possuem uma identidade de 
gênero diferente do sexo biológico. Homens e mulheres transe-
xuais podem manifestar a necessidade de realizar modificações 
corporais por meio de terapias hormonais e intervenções mé-
dico-cirúrgicas, com o intuito de adequar seus atributos físicos 
(inclusive genitais - cirurgia de redesignação sexual) à sua iden-
tidade de gênero. Entretanto, nem todas as pessoas transexuais 
manifestam esse tipo de necessidade.

Travesti – pessoa que nasce com sexo masculino e tem 
identidade de gênero feminina, assumindo papéis de gênero di-
ferentes daqueles impostos pela sociedade. Muitas travestis mo-
dificam seus corpos por meio de terapias hormonais, aplicações 
de silicone e/ou cirurgias plásticas, mas, em geral, não desejam 
realizar a cirurgia de redesignação sexual (conhecida como “mu-
dança de sexo”).

Transgênero – é uma terminologia normalmente utilizada 
para descrever pessoas que transitam entre os gêneros, englo-
bando travestis, transexuais, crossdressers, transformistas ou 
drag queens/kings e outros/as. Contudo, há quem utilize esse 
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termo para se referir apenas àquelas pessoas que não são nem 
travestis e nem transexuais, mas que vivenciam os papéis de gê-
nero de maneira não convencional. 

Para Facchini (2016)

Antes de falarmos sobre o histórico do movimento LGBT, 
é preciso entender o que é LGBT. É uma sigla que desig-
na lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Em 
alguns locais no Brasil, o T, que representa a presença de 
travestis e transexuais no movimento, também diz res-
peito à transgêneros, ou seja, pessoas cuja identidade de 
gênero não se alinha de modo contínuo ao sexo que foi 
designado no nascimento (crossdressers, drag queens, 
transformistas, entre outros). (FACCHINI, 2016, p. 5)

Uma vez exposto um pouco da diversidade sexual e as le-
tras que compõem a sigla LGBT, importante abordar uma síntese 
histórica dos movimentos no Brasil, do preconceito e a luta para 
aceitação dessa população nos últimos anos.

Síntese histórica sobre a transexualidade

Segundo Saadeh (2004), não existem referências históri-
cas anteriores ao Império Romano, sobre homens que vivessem 
como mulheres ou mulheres que vivessem como homens. 

Segundo Green (1999) Filo, filósofo judeu do século I, 
morador em Alexandria, descreveu homens (eunucos) que se 
travestiam e viviam como mulheres, chegando a efeminar-se e 
a retirar o pénis. Há descrições e poemas feitos pelos romanos 
Manilus e Juvenal a esses indivíduos que viviam e se comporta-
vam como mulheres e tinham vergonha e ódio de serem vistos 
como homens. Há imperadores romanos descritos por se traves-
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tirem ou apresentarem características efemininadas, como Nero 
(37 – 68 d.C.) e Heliogábalo (cerca de 203 – 222).

Durante o período renascentista tem-se um caso notório 
de um Rei que queria ser considerado uma mulher: era Henri-
que III de França, que se apresentou aos representantes do par-
lamento com trajes femininas: um longo colar de pérolas e um 
vestido curto (SAADEH, 2004).

Encontramos no século XIX, trabalhos científicos sobre 
sexualidade, especialmente em países germânicos. A homosse-
xualidade foi um dos primeiros fenômenos em que Sexologia 
buscou a formulação de teorias, todavia sob uma perspectiva 
predominantemente médica. Em 1886, Kraft-Ebbing (1840 – 
1902) publicou o seu livro “Psychopathia Sexualis”, marco no 
início de um estudo médico organizado no que concerne à se-
xualidade humana. Em 1877, Kraft-Ebbing já tinha utilizado o 
termo “Metamorfose Sexual Paranóica” para designar aquilo que 
atualmente é designado por transexualidade. (SAADEH, 2004).

Nesse período se começou a distinção entre homossexu-
alidade e travestismo. O médico Magnus Hirschfeld, que publi-
cou em 1910, o livro “Die Transvestiten”, utilizou termos como 
pederastia, uranismo e homossexualismo como sinônimos. Não 
obstante esta confusão de termos, foi pioneiro no uso do ter-
mo transexual referindo-se a um dos seus pacientes como sendo 
transexual psíquico. No ano de 1918, fundou em Berlim o pri-
meiro instituto direcionado para a pesquisa da sexualidade – o 
Instituto de Ciências Sexuais (SIQUEIRA, 2010). 

Henry Havelock Ellis foi um médico e psicólogo britânico, 
escritor e reformador social que estudava a sexualidade humana. 
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Coautor do primeiro livro médico em inglês sobre homossexu-
alidade em 1897 e também publicou trabalhos sobre uma va-
riedade de práticas e inclinações sexuais, incluindo a psicologia 
transgênero, fez uma introdução às noções de narcisismo e au-
toerotismo, posteriormente adotadas pelos psicanalistas (CAR-
RARA, 2002)

George Jorgensen em 1952, passou por uma série de trata-
mentos hormonais e submeteu-se a operação de transgenitaliza-
ção na Dinamarca pela equipa do médico Christian Hamburger. 
Com esse tratamento hormonal e com a cirurgia, o jovem conse-
guiu a aparência feminina desejada passando a chamar-se, desde 
então, Christine. Curiosamente, em 1954, foi eleita mulher do 
ano (AMARAL, 2007; CASTEL, 2012).

As questões de identidade sexual ganham conhecimento 
público e interesse na investigação médica a partir da publicação 
deste caso no jornal “The Daily News” e os médicos que efetua-
ram a operação a este jovem ganham notoriedade. É decorrente 
da publicidade concedida a este caso que, ainda em 1952, Harry 
Benjamin escreve pela primeira vez sobre o tema, no já desapa-
recido International Journal of Sexology, tendo escolhido o ter-
mo “transexualismo” para esta quase desconhecida síndrome. 
(COUTO, 2013). 

Harry Benjamin (1885 – 1986),  sexólogo alemão radicado 
nos Estados Unidos, conhecido por ser o pioneiro no trabalho 
com a transexualidade humana, transformou a transexualidade 
numa entidade autônoma, distinta de psicoses ou perversões. 
A sua principal preocupação foi demonstrar que uma pessoa 
transexual não é nem um fetichista travestido nem um homos-
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sexual travestido. O seu estudo sobre transexuais culminou na 
publicação, em 1966, do livro “The Transsexual Phenomenon”. 
Foi este médico endocrinologista que estabeleceu uma escala de 
orientação sexual chamada de “Harry Benjamin Sex Orientation 
Scale (S.O.S.), Sex and Gender Disorientation and Indecision 
(Males)”, baseada na sua experiência profissional com pesso-
as trans, e na qual descreve tipos, diferenciando travestismo de 
transexualidade (BENJAMIN, 2017).

A Transexualidade é um fenômeno hoje estudado por equi-
pes multidisciplinares: endocrinologistas, psicólogos, psiquia-
tras, cirurgiões gerais, urologistas, ginecologistas e assistentes 
sociais. Os indivíduos trans passaram a ter maior acompanha-
mento, a fim de sentir-se o mais confortável possível em sua 
condição.

Política Pública: Transcidadania no município de São Paulo

 A Prefeitura de São Paulo lançou, em 29 de maio de 2015, 
o programa Transcidadania, com objetivo de promover a reinte-
gração social e incentivar a colocação profissional para travestis 
e transexuais. 

O projeto procurou favorecer o acesso à escola e a cursos 
profissionalizantes, inicialmente selecionou 100 beneficiários e 
ofereceu um auxílio de aproximadamente um salário mínimo 
paulista, além de realizar campanhas de respeito ao nome social. 

Em relação à analise semiótica do corpus é possível descre-
ver o seguinte esquema canônico representado pelos actantes-a-
tores do discurso das Políticas Públicas no Programa transcida-
dania:
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Fonte: os autores

Este modelo descreve o percurso das pessoas trans, mar-
cando os diferentes protagonistas que participam do processo 
narrativo. A experiência dos actantes revela que são excluídas 
de processos sociais, sobretudo educação e trabalho, e são vistas 
nas esquinas ou em becos escuros, ao invés de nas escolas e nas 
empresas. Historicamente, direitos lhes são negados em função 
do preconceito e da violência, motivo que leva ao distanciamen-
to das carteiras escolares. 

Durante o mandado do prefeito Fernando Haddad (2013 
a 2016), procurou-se fazer um resgate e abrir oportunidades a 
essa parcela da população através de políticas públicas, chamada 
Transcidadania:
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O Transcidadania é um programa da Prefeitura de São 
Paulo destinado a promover os direitos humanos, cidada-
nia e condições de oportunidades de vida para mulheres 
transexuais e travestis e homens trans em situação de 
vulnerabilidade social. O Programa possui como dimen-
são estruturante o aumento do nível de escolaridade e 
possibilita condições de autonomia financeira, por meio 
da transferência de renda condicionada à execução de 
atividades relacionadas ao Programa. Há formação pro-
fissional e formação cidadã. A essas ações soma-se um 
exercício de aperfeiçoamento institucional, no que tange 
a qualificação de serviços e equipamentos públicos para 
atendimento qualificado e humanizado desta população. 
(CONCILIO,  2017, p. 2)

O Programa Transcidadania da cidade de São Paulo mos-
trou que é possível fazer política pública séria, concreta, trans-
versal e com investimento financeiro real para a população LGBT. 

Fazer Política Pública para as minorias no Brasil é uma di-
mensão que ainda precisa ser melhor estudada, compreendida e 
aproveitada, pela academia, pelo movimento social e pelo poder 
público, respectivamente, conforme Concilio (2017). 

O Programa Transcidadania representa grande investimen-
to em Política Pública LGBT em nosso país. Trouxe consideráveis 
impactos na vida de cada participante, devido sua capacidade de 
inspirar outras iniciativas voltadas a esse público, para diversas 
partes do Brasil e do mundo. 

Ações como o programa Transcidadania, criação de centros 
de cidadania LGBT fixos e móveis tiveram reconhecimento inter-
nacional e fizeram a cidade de São Paulo a primeira da América 
do Sul com selo Rainbow City de cidade amigável.
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Análise semiótica do Programa Transcidadania

O princípio da existência costuma ser frágil e campo aber-
to a muitas condições de possibilidades. Esse é justamente o 
caso dos Estudos da Semiótica, dos Estudos de Gênero e Di-
versidade Sexual. São “young sciences”, campos do saber e do 
conhecimento ainda não totalmente sedimentados, permanecem 
indagações, investigações em desenvolvimento, um movimento 
salutar que enriquece e abre espaço à pesquisa.

Em todos os tempos grupos humanos sempre tiveram mo-
dos de invisibilizar ou visibilizar a própria sexualidade ou a acei-
tação das diferentes sexualidades, com usos diversos de lingua-
gem escrita, verbal, não verbal ou sincrética. Abaixo temos uma 
figura, que revela um pouco da estrutura profunda que sujaz ao 
discurso da necessidade de cidadania ao público trans, revelan-
do a tensão dialética entre direitos e deveres, entre inclusão e 
discriminação, valores passíveis de serem formalizados num oc-
tógono semiótico:

Os percursos dialéticos mostram os processos de direitos 
e deveres que são negados ou oferecidos devido à discrimina-
ção e violência, e permite melhor compreensão das ideologias 
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de visibilidade e invibilidades das subjetividades. Apontam as 
escolhas que podem favorecer a solidificação da cidadania, que 
implica em um enunciado de reconhecimento das diferenças. 
Numa aproximação de uma análise semiótica da transcidadania, 
de início, pensando nas três modalidades possíveis de apreensão 
de todo e qualquer fenômeno: Primeiridade, Secundidade e Ter-
ceiridade. 

Por primeiridade podemos entender de maneira simpli-
ficada: tudo que está presente à consciência num determinado 
instante e é composta de todo aspecto de qualidade vivenciado 
neste determinado momento. O primeiro é momento espontâ-
neo e imediato, original e livre. Parafraseando Santaella (1990) a 
qualidade da consciência imediata é uma impressão (sentimen-
to) in totum, indivisível, não analisável, inocente e frágil. Tudo 
que está imediatamente presente à consciência de alguém, ou 
seja, é tudo aquilo que está na sua mente no primeiro instante 
presente. 

A primeiridade é a mais efêmera e fugaz das experiências. 
Quando você vê uma pessoa trans, seja ela travesti ou transe-
xual, o que você vê? Ou melhor, o que você sente primeiro? É 
difícil para nós definirmos claramente qual a imediata sensação 
causada na mente pela visão de deste fenômeno. 

Estudando fenomenologia, Peirce considerou como expe-
riência tudo o que aparece à mente do indivíduo; seja real ou 
imaginário, seja uma imagem ou um som, seja o que for. No caso 
trans, é bem provável que a primeiridade – impressão imediata 
ao se deparar com uma travesti – esteja relacionada com a forma 
com que você foi educado ou ensinado a partir de certos valores 
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morais ou religiosos. Porque a primeiridade é apenas sensação, 
nada de definição ou de análise. É pura e simples sensação, que 
num primeiro uma pessoa trans é apenas uma pessoa diferente 
de mim, sem qualquer conotação negativa ou juízo de valor foi 
imposta falsamente e milenarmente.

Secundidade: Quase que imediatamente ao momento da 
aparição da experiência na mente do indivíduo, já estamos na 
secundidade. Observe novamente a imagem de pessoa trans que 
há em sua mente. É uma imagem criada na sua mente. Você de-
finiu que aquela imagem ou sensação é uma pessoa trans e pode 
ser apenas uma inferência sua sem conexão com a realidade. En-
tão, a secundidade ocorre no momento em que a mente se dá 
conta da experiência em si; é a reação da mente à experiência. No 
caso, sua mente se dá conta de que aquilo é uma pessoa trans. É 
aquilo que dá à experiência seu caráter de luta e confronto. Ação 
e reação ainda em nível de binariedade pura, sem o governo me-
diador da intencionalidade, razão ou lei.

Terceiridade: o momento no qual a mente mais se prolon-
ga. Aqui, a nossa mente já analisou o ícone e a experiência, e já 
está tirando conclusões sobre ela. Ou seja, você já sabe que é 
uma pensa trans. A partir de agora, o processo pode prosseguir 
infinitamente, buscando mais e mais referências acerca disso. 
A terceiridade pode ser definida então como síntese intelectual 
do primeiro e do segundo, é a tradução de um pensamento em 
outro. É o que se segue ao sentimento e ao conflito, à resistên-
cia. É a camada da inteligibilidade que aproxima um primeiro 
e segundo numa síntese intelectual do que você define como 
transexualidade. Que é, segundo Lúcia Santaella (1990) corres-
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pondente à camada de pensamento em signos, através da qual 
representamos e interpretamos o mundo. 

O programa Transcidadania por ser um programa pioneiro 
e bem-sucedido tornou-se um ícone, isto é, um signo que é de-
terminado por seu objeto dinâmico em virtude de sua natureza 
interna, que só podem ser compreendidos na terceiridade. Um 
ícone, segundo Peirce (1996), é, estritamente, uma possibilidade envol-
vendo uma possibilidade, e assim, a possibilidade de ele ser representado 
como uma possibilidade é a possibilidade da possibilidade envolvida. No 
caso do ícone – a mais tenra e rudimentar forma de signo – o objeto só vem 
a existir na medida em que surge um interpretante que passa a funcionar, 
em termos de possibilidade, como objeto daquele signo, segundo Santaella 
(1990). 

O signo icônico da transexualidade está lá, existindo, sen-
do apenas ele mesmo, e não há nele nenhuma intenção de repre-
sentar alguma coisa. Não estamos ainda falando de quando você 
se lembrar da violência, da transfobia, do buliyng ou da prosti-
tuição tomando conta de certas ruas da cidade. É só a sensação 
inicial, sem relação com coisa alguma que já esteja na sua mente. 
A bolsa trans procura corrigir as sínteses negativas aureadas so-
bre a pessoa trans.

Considerações finais

No presente artigo, foi exposto o que é Semiótica, signos, 
significação e aplicação na análise do objeto de criação da polí-
tica pública transcidadania, verificou-se qual a significação e a 
motivação que originou essa política pública direcionada a po-
pulação LGBT.
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A população que se encaixa na abreviação “trans”, viven-
ciam experiências entre gêneros e diferem amplamente de eluci-
dações biologizantes ou cisgêneras. Alguns transitando entre os 
gêneros como uma descoberta ou como imposição socioafetiva 
até de fato chegarem a clareza de onde harmonizar-se consigo 
mesmo.

Até que chegue esse momento de incidir à fase de desco-
berta e ir a fase do amadurecimento identitário, sofrem com o 
preconceito de si mesmo ou uma possível estranheza de seu ser, 
etapa que fica ainda mais cafifenta pela discriminação no am-
biente familiar, escolar, religioso e social por não se encaixar no 
padrão heteronormativo vigente.

  A população travesti e transexual, de modo geral, sofre 
com a dificuldade de empregabilidade devido sua orientação se-
xual. Encontramos pessoas trans em subempregos. É comum 
trabalhos relacionados a estética, nos salões de beleza, cuidam 
do cabelo, da pele, das unhas e do bem-estar do corpo. Também 
no ramo de telemarketing, uma vez que é uma área em que a 
pessoa trans não precisa se identificar e pode assumir um nome 
de trabalho para falar com os clientes.

Devido à baixa escolarização e não ser um perfil desejado 
pelos empregadores, muitas pessoas vão para a ocupação infor-
mal como babás, cuidadores e faxineiros, isto é, exercem traba-
lhos domésticos e de preferência ocultados. Uns poucos conse-
guem trabalhos com arte, teledramaturgia e música.

Essa situação existencial de precariedade muitas vezes leva 
as drogas, ao crime e a atuação como profissionais do sexo. O 
fato de precisar recorrer à prostituição, é notório e lastimável, 
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devido ser um ambiente de múltiplas formas de agressões. Es-
tender a essa população ações preventivas de prestação de servi-
ços sociais e de saúde pública, bem como a criação de Políticas 
Públicas tornou-se necessário para resolver esse problema social.

Apesar das conquistas e garantias constitucionais e outros 
direitos obtidos pela população LGBT, os centros LGBT, direito 
ao nome social, a adoção de filhos e a união civil, o Brasil ainda 
se mostra como um dos países com forte intolerância contra esse 
segmento. 

Com a finalidade de inclusão a Prefeitura de São Paulo lan-
çou em 29 de maio de 2015, o programa Transcidadania, com 
objetivo de promover a reintegração social e incentivar a coloca-
ção profissional para travestis e transexuais, política pública que 
obteve considerável sucesso, porém há muito o que fazer ainda.

O impasse nos planos nacionais de educação, a bancada 
conservadora, os debates equívocos sobre a ideia de ideologia 
de gênero e os retrocessos quanto a cura gay desconsideram  os 
avanços da ciência sobre transexualidade, destruindo a luta po-
lítica e social, para que se enxergue o ser a partir de sua identi-
dade, e não de seu biológico. Enquanto isso, mulheres e homens 
transexuais continuam a se esconder ou automedicar, num uni-
verso de subalteridade que não os reconhece.

Com base nas leituras e no que foi exposto referente aos 
procedimentos de análise dessa política sob a ótica da Semióti-
ca, diversidade sexual e transcidadania é possível perceber que 
ambas as áreas são de caráter cognitivas e subjetivas, tendo em 
vista que o resultado da análise de ambas é dependente da inter-
pretação que o individuo dará ao objeto analisado.
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Restauração em Tempos Sombrios

Valéria Bressan Candido

Introdução

Este trabalho busca lançar um olhar por meio dos princí-
pios restaurativos no mundo atual a partir da Shoá5 e considera-
ções acerca de duas ações de destaque durante a ditadura militar, 
que em ambos os casos deixaram vítimas e sequelas, inclusive 
na alma.

Assim como os atos deflagrados no período de Ditadura 
Militar no Brasil, o genocídio ocorrido na Segunda Guerra Mun-
dial mostrou ao mundo as mazelas do relacionamento humano.

A necessidade que o homem tem em demonstrar sua su-
perioridade extrapolou os limites da razoabilidade, levando à 
morte milhões de pessoas inocentes que, em momento algum, 
buscavam os conflitos e a guerra.

É partindo desse ponto, que buscaremos mostrar que 
ainda é possível a existência de uma humanidade mais digna e 
irmanada, a partir dos princípios da Justiça Restaurativa.

Adorno, bem descreve a necessidade de se lançar um novo 
olhar para os conflitos:

A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de 
todas para a educação. De tal modo ela precede quais-
quer outras que creio não ser possível nem necessário 

5 Do hebraico Shoah (a catástrofe). Forma de diferenciar da palavra 
Holocausto que é de origem grega holos (todo) e kaustro (queimado).
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justificá-la. Não consigo entender como até hoje mereceu 
tão pouca atenção. Justificá-la teria algo de monstruoso 
em vista de toda monstruosidade ocorrida. Mas a pou-
ca consciência existente em relação a essa exigência e as 
questões que ela levanta provam que a monstruosidade 
não calou fundo nas pessoas, sintoma da persistência da 
possibilidade de que se repita no que depender do estado 
de consciência e de inconsciência das pessoas. Qualquer 
debate acerca de metas educacionais carece de significa-
do e importância frente a essa meta: que Auschwitz não 
se repita. Ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda 
a educação. Fala-se da ameaça de uma regressão à bar-
bárie. Mas não se trata de uma ameaça, pois Auschwitz 
foi a regressão; a barbárie continuará existindo enquan-
to persistirem no que têm de fundamental as condições 
que geram esta regressão. É isto que apavora.(ADORNO, 
2008, p. 117)

Restaurar para não repetir

A Justiça Restaurativa, muito embora tenha um nome 
sugestivo, não é a exatamente a justiça que se aplica no Poder 
Judiciário. Pelo contrário, é um conjunto de princípios e ações 
que visam atender ao ofensor, mas, principalmente, à vítima, de 
conflitos em qualquer âmbito.

Quando pensamos em Justiça Restaurativa e em seu signi-
ficado etimológico temos a seguinte conceituação: “Significado 
de Restauração: s.f. Ato ou efeito de restaurar. Reparo, conserto 
de qualquer coisa desgastada pelo uso. Recomposição de algo” 
temos em mente o retorno de uma situação que envolvo um ilí-
cito ao “statu quo ante” (INFOPEDIA, s/d))

Não há uma definição ou um conceito exato para Justiça 
Restaurativa, no entanto, Zehr (2012, p.18), a faz “a contrariu 
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sensu”, dizendo o que ela não é, mas para que serve.
A compreensão do conceito de Justiça Restaurativa advém 

de uma explicação mais prática de sua aplicação, como afirma 
Bressan (2014, p. 68):

Aos conflitos que são gerados no âmbito da infância e 
juventude poderiam ser dados diversos encaminhamen-
tos, calcados em diversos valores e, consequentemente, 
chegando a diversos resultados. Optou-se pelo caminho 
da Justiça Restaurativa, o qual: (a) aumenta a probabi-
lidade dos envolvidos em um conflito entenderem as 
causas que levaram a ele possibilitando, assim, que não 
ocorreram recaídas em situações semelhantes; (b) possi-
bilita que se lide diretamente com as consequências do 
dano; (c) proporciona uma efetiva reflexão do valor da 
norma rompida com a ação danosa; (d) aproxima vítima e 
ofensores, possibilitando que relações sejam restauradas 
ou construídas; (e) evita que haja a jurisdicionalização 
destes casos; (f) promove a autonomia na resolução de 
conflitos, possibilitando a vivência de experiências que 
mostram que cada qual pode dar conta de seus conflitos, 
dentro de canais eficazes de diálogo; (g) evita que ocor-
ra a sensação de nova vitimização – por parte de quem 
comete o dano e, sem reflexão, entende que está sendo 
duplamente injustiçado ; (h) evita a estigmatização, e, 
consequentemente, que aqueles que praticaram o dano 
se tornem mais vulneráveis ao envolvimento em outros 
atos danosos; (i) promove o envolvimento da família, 
aproximando seus integrantes; (j) leva à reflexão da res-
ponsabilidade dos agentes públicos; e (k) rompe com o 
ciclo de violência.

Portanto, a Justiça Restaurativa baseia-se num procedi-
mento de consenso, em que a vítima e o infrator, e, outras pes-
soas ou membros da comunidade afetados pelo dano, participam 
coletiva e ativamente na construção de soluções para a cura das 
feridas, dos traumas e perdas causados pelo ilícito.
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Esta prática não é um monopólio do Poder Judiciário, mas 
pode integrar o processo judicial, e vem sendo usado em várias 
partes do mundo com grande índice de satisfação.

Ao contrário do que alguns estudiosos declaram, não en-
tendemos que seja a Justiça Restaurativa um método alternativo 
de solução de conflitos, ou até mesmo complementar, mas sim, 
um método paralelo de solução de conflitos.

Não se encaixa no rol de alternativo, pois, em momento 
algum se substitui o poder Jurisdicional e a prerrogativa estatal 
das soluções de conflito. Já no que tange à complementariedade, 
esta somente se dá se as práticas acontecerem no curso, ou ao 
final do processo judicial.

Mas as práticas restaurativas vão além do processo, elas 
podem se dar antes, durante, após, ou dependendo o ilícito, in-
dependente do processo judicial, daí porque entendermos que 
melhor seria dizer que a Justiça Restaurativa é um processo PA-
RALELO de solução de conflitos, (Bressan, p.48).

Zehr, (2012, p. 31/52), enumera os princípios da Justiça 
Restaurativa:

1 - Encontro de todos afetados pela situação de conflito, 
tanto direta como indiretamente; mas também encontro de ins-
tituições corresponsáveis pelo encaminhamento das situações 
de conflito.

2. Participação de todos na resolução do conflito e na 
construção de condições de convivência no porvir; mas também, 
construção coletiva pelas redes secundárias de atendimento das 
estratégias de promoção de maior participação e responsabilida-
de compartilhada por todos os afetados.
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3. Reparação dos danos e atendimento das necessidades de 
todos os afetados, numa preocupação concomitante de restau-
ração da relação antes dos danos a serem causados, mas, tam-
bém, de equacionamento projetivo desta relação para evitar nova 
emergência do conflito.

4. Reintegração na comunidade daqueles que criaram uma 
situação de ruptura e dos outros que, afetados por um conflito, 
se sentiram oprimidos na fluidez de suas relações sociais, evi-
tando se revitimizações; mas também a reintegração preventiva 
vale dizer, a prevenção contra processos de exclusão e de margi-
nalização, através de políticas inclusivas, que evitem estigmati-
zações e permitam a tomada das pessoas em sua inteireza, não 
pelos atos cometidos ou por determinada característica de com-
portamento, de raça ou outro.

5. Transformação das pessoas envolvidas na situação de 
conflito pelo confronto de perspectivas e de referências cultu-
rais, como também das instituições que, entre si, participam 
da implementação de um novo paradigma de ação, articulado 
e comprometido com o envolvimento participativo de todos os 
usuários dos serviços no apontamento das melhores soluções 
para os problemas por eles enfrentados; por fim, transformação 
cultural da comunidade, com reflexão e de revisão de seus valo-
res, e de papéis governamentais na sua relação com a comuni-
dade.

6. Inclusão e respeito à diversidade cultural e de proble-
máticas afetando diferentes grupos populacionais, tomando-os 
não apenas pelas questões individuais suscitadas, mas também 
naquilo que apresentam coletivamente.
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Ou seja, o conjunto de princípios da Justiça Restaurativa, 
conforme Salm (2013) baseia-se: I - Respeito à dignidade das 
partes; II - Flexibilidade e informalidade; III - Primado do inte-
resse das pessoas envolvidas; IV - Voluntariedade; V - Colabora-
ção (não confrontação); VI - Razoabilidade e proporcionalidade 
das obrigações assumidas; VII - Direito à informação plena; VIII 
- Sigilo e confidencialidade; IX - Capacitação dos agentes facilita-
dores; X - Monitoramento constante dos resultados.

O Diálogo que restaura

O falar e o ouvir são os sentidos que leva a nos entregar-
mos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros de ma-
neira tal que permite que nossa compaixão natural floresça.

Rosenberg (2003, p.21/22), diz que as palavras, ao invés 
de serem reações repetitivas e automáticas, deve ser respostas 
conscientes, firmemente baseadas na consciência do que esta-
mos percebendo, sentindo e desejando, levando-nos a expressar-
mos com honestidade e clareza, ao mesmo tempo em que damos 
aos outros uma atenção respeitosa e empática.

A palavra é o modo mais puro e sensível de relação so-
cial e instrumento de consciência. Daí a proximidade da filosofia 
bakhtiniana à proposta da Justiça restaurativa.

O Círculo, portanto, olha para o diálogo face a face do 
mesmo modo que olha para uma obra literária, um tra-
to filosófico, um texto religioso, isto é, como eventos da 
grande interação sociocultural de qualquer grupo huma-
no... (FARACO, 2009, p. 62).
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A comunicação, por esse entendimento, não é a expressão 
de algo (pré-existente, interior) por alguém a alguém por meio 
de palavras – o que a caracterizaria como um mero instrumento. 
A comunicação, tomada como realidade fundamental da língua, 
é justamente o processo de expressar-se em relação ao outro, e 
não simplesmente para o outro. É esse, em relação, pelo qual 
o eu só existe em relação ao outro, e só assim pode se expres-
sar, que configura a dinâmica da interação verbal/discursiva. A 
comunicação, tomada como realidade fundamental da língua, é 
justamente o processo de expressar-se em relação ao outro, e 
não simplesmente para o outro. É esse em relação, pelo qual o 
eu só existe em relação ao outro, e só assim pode se expressar, 
que configura a dinâmica da interação verbal/discursiva. (MO-
LON e VIANNA, p.147/148).

Kearney explica que:

Toda existência humana é uma vida em busca de uma 
narrativa, Isto, não apenas porque ela se empenha em 
descobrir um padrão com o qual lidar com a experiência 
do caos e da confusão, mas, também, porque cada vida 
humana é quase sempre implicitamente uma historia. 
(KEARNEY, 2012, p. 412).

O outro, seja ele vítima ou ofensor, tem voz e ela é ouvida 
e sentida nas práticas restaurativas. Assim, como no Círculo de 
Bakhtin, o outro se torna tão central no pensamento. Porque o 
interlocutor (real ou presumido) não é passivo. Ao perceber e 
compreender o significado (linguístico) do discurso, o interlo-
cutor ocupa simultaneamente em relação ao locutor uma ativa 
posição responsiva:
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Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de 
natureza ativamente responsiva (embora o grau desse 
ativismo seja bastante diverso); toda compreensão é pre-
nhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obriga-
toriamente: o ouvinte se torna falante (BAKHTIN, 2006, 
p. 271).

Tendo por premissas: que todos quererem estar ligados 
aos outros de modo positivo; que todos são membros valiosos 
da comunidade e têm direitos às suas crenças e, que todos têm 
valores centrais que indicam o que significa estar ligado ao ou-
tro de modo positivo (muito embora nem sempre seja fácil agir 
segundo esses valores, principalmente me tempos de conversas 
difíceis ou conflitos), os processos circulares trazem aos partici-
pantes a responsabilidade individual.

Rosenberg leciona que:

... quando nos entregamos de coração, nossos atos bro-
tam de alegria que surge e resplandece sempre que en-
riquecemos de boa vontade a vida de outra pessoa. Isso 
beneficia tanto quem doa quanto quem recebe. Este últi-
mo aprecia o presente sem se preocupar com as consequ-
ências que acompanham o que foi dado por medo, culpa, 
vergonha ou desejo de lucrar alguma coisa. Quem doa se 
beneficia daquele reforço de autoestima que se produz 
sempre que vemos nossos esforços contribuírem para o 
bem-estar de alguém. (ROSENBERG, 2006, p. 24).

Tempos sombrios

A história de desprezo pela raça humana, pelo próprio ho-
mem, vem de longa data. Desde os primórdios da humanidade 
a ideia de poder exercido sob a égide da violência acompanha a 



671

evolução do homem.
Para Cláudio Fernandes, o século XX ficou marcado como 

um século de catástrofes e morticínios. As duas guerras mun-
diais levaram cidades inteiras à destruição e milhões de pessoas 
à morte. Nesse ínterim, alguns regimes de governo que se pauta-
vam por orientações políticas ideológicas nacionalistas, eugenis-
tas e racistas levaram a cabo o projeto de extermínio sistemático 
de povos que julgavam ser inferiores ou que divergiam de seu 
projeto de expansão territorial, entre outras razões. Os motivos 
eram inúmeros. O holodomor, isto é, o genocídio de ucranianos 
pelos soviéticos, é outro. Porém, antes desses dois, houve o ge-
nocídio dos armênios perpetrado pelo Império Turco-Otomano.

Já na Primeira Guerra Mundial os turcos — o assim cha-
mado movimento turco jovem dirigido por Enver Pascha 
e Talaat Pascha — mandaram assassinar mais de um mi-
lhão de armênios. Importantes quadros militares e go-
vernamentais, embora, ao que tudo indica, soubessem do 
ocorrido, guardaram sigilo estrito. O genocídio tem suas 
raízes naquela ressurreição do nacionalismo agressor que 
vicejou em muitos países a partir do fim do século XIX. 
(ADORNO, 2008, p. 119).

O Império Turco-Otomano controlava uma vasta região, 
que ia do Cáucaso, passando pelos Bálcãs, Anatólia, Península 
Arábica e por grande parte do Oriente Médio. A Armênia, que 
havia sido conquistada pelos turcos, tornou-se súdita dos sul-
tões. Durante a Primeira Guerra Mundial, que teve início em 
1914, os interesses do Império Turco-Otomano iam contra os 
de vários povos e nações envolvidos na guerra, inclusive contra 
tribos árabes muçulmanas.
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Boa parte dos combatentes armênios, bem como da lide-
rança política e intelectual desse povo, aliou-se a outros povos 
contra os turcos. Alguns combatentes armênios lutaram junto 
aos russos (inimigos históricos do Império Turco-Otomano). As 
autoridades turcas alegaram tal fator como alta traição e usaram 
esse subterfúgio para instituir uma política sistemática de morte 
contra a população da Armênia.

O programa genocida foi autorizado pelo Sultão Abdul-
-Hamid II e organizado pelo primeiro-ministro turco, Mehmet 
Talaat, o ministro da guerra, Ismail Enver, e o ministro da Mari-
nha, Ahmed Jemal. A estratégia consistia em:

 1) Convocar os soldados armênios para a guerra. Isso im-
plicava deixar as cidades e vilas desprotegidas, ao passo que, no 
front de batalha, os armênios apenas serviam para cavar trin-
cheiras, sendo logo exterminados pelos soldados turcos. 

2) remover a população das cidades, provocando enormes 
ondas migratórias em direção a campos de concentração no de-
serto de Deir al-Zor. A justificativa dada para a evacuação dos 
armênios era uma suposta ofensiva da Tríplice Entente.

Na medida em que a população, sobretudo composta de 
mulheres, anciãos e crianças, vagava em direção aos campos 
no deserto, alguns já morriam no caminho de inanição. As mu-
lheres sofriam abusos sexuais e eram vendidas como escravas. 
Como destaca Fernandes (s/d, online):

As jovens armênias eram vendidas como escravas e as 
crianças eram encaixotadas vivas e atiradas no Mar Ne-
gro’, relata Nubar Kerimian, no livro Massacres de Armê-
nios. ‘Os padres também eram queimados amarrados em 
cruzes, como Jesus, e os fetos, arrancados dos ventres das 
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mães, jogados para o ar e aparados na espada.

Esse tipo de atrocidade tornou-se intenso entre os anos 
de 1915 e 1918. Com o fim da guerra, a Armênia foi anexada à 
URSS. Entretanto, a população de armênios que conseguiu vol-
tar para regiões centrais da Turquia passou a ser novamente alvo 
de ataques dos turcos.

Até pouco tempo, o genocídio armênio era desprezado 
pelo mundo. Somente em 2016, quando o Papa Francisco, re-
conheceu o fato, é que o assunto veio à tona, mas ainda não é 
admitido por varias nações.

É certo que a violência é inerente ao homem, quer seja para 
o ataque, quer seja para a defesa. Mas essa inerência não pode 
ser a justificativa para as atrocidades impingidas, nem mesmo 
sob o argumento da defesa da Pátria.

Assim como na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, as 
demais guerras que assolam a história do homem tiveram ape-
nas um único objetivo: impor a supremacia do homem sobre o 
homem.

Mas foi na Segunda Guerra, com o advento da Shoá, com 
a exposição pública do que se passava nos campos de concen-
tração nazista, é que o mundo, direcionou o seu olhar para o 
extermínio sem justificativa.

Assim o diálogo, um princípio da justiça restaurativa se 
aplica perfeitamente a esse estudo.

Somente quando se expressa, no nosso caso, através da 
palavra, é que o homem pode deixar transparecer suas emoções, 
sejam elas boas ou não.
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O relato de lembranças, principalmente, das pessoas que 
sobreviveram aos campos de concentração, traz uma possibilida-
de de reflexão dos atuais acontecimentos mundiais.

O termo shoá é utilizado pela maioria do povo judeu para 
demonstrar, como um todo, as aflições sofridas durante a Segun-
da Guerra Mundial, que por mais tenebroso possa ser, ia além 
dos extermínios nas câmaras de gás.

Um ícone na narrativa da shoá é sem dúvida o italiano 
Primo Levi6 .

Autor de diversos livros, sua narrativa é um testemunho de 
quem viveu os horrores da guerra em no campo de Auschwitz, 
e procura por meio de seus relatos mostrar, principalmente, aos 
jovens que através de recontar, ensinar e aprender Auschwitz, 
que isto não se repita.

Suas recordações descrevem o que viveu e sentiu naqueles 
dias de horror:

Não havia um campo de Auschwitz, houve 39. Houve 
cidade Auschwitz e dentro havia um campo de concen-
tração, e foi Auschwitz propriamente falando, ou a sede 
central do sistema: não havia mais sob 2 km Birkenau, ou 
seja, de acordo Auschwitz: aqui era a câmara de gás. Foi 
um enorme campo, vizinho dividido em 4-6. Mais acima 
havia sim a fábrica, e perto da fábrica foi Monowitz, ou 
Auschwitz terceiro: eu estava lá, os campos pertenciam à 
fábrica, tinham sido financiados por ele. Em toda a volta, 
havia 30-35 outros pequenos campos (minas, fábricas de 
armas, fazendas etc.). No meu campo estávamos em tor-
no de 10.000, embora a administração era um por todos 
Auschwitz e Birkenau foi o campo de extermínio” (CA-
MON, 1987).
...
Os primeiros dias foram terríveis, para qualquer um. É 

6 Turim, 31 de julho de 1919 — Turim, 11 de abril de 1987
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algo de um choque ocorre, uma entrada trauma relacio-
nado em um campo de concentração, que pode durar 
cinco, dez, vinte dias. Quase todas as pessoas que mor-
reram, sucumbiu na primeira fase. Nosso modo de vida 
mudou completamente em poucos dias, especialmente 
no caso de nós judeus ocidentais. Os judeus poloneses 
e russos em guetos já tinha feito um treinamento duro 
para Auschwitz, e para eles o trauma foi menos violento. 
Nós, italianos judeus, franceses e holandeses, foram ras-
gados como para as nossas casas e preso em um campo 
de concentração. Eu podia sentir, no entanto, juntamente 
com o medo, a fome e exaustão, um desejo muito intenso 
de compreender o mundo em torno deles. A linguagem 
em primeiro lugar. Eu sabia um pouco de alemão, mas eu 
sabia que tinha que aprendê-lo muito melhor. Eu cheguei 
ao ponto de ter aulas, pagando-lhes uma parte da minha 
ração de pão. Eu não sabia que eu estava aprendendo uma 
forma muito grosseira de alemão7 (GREER, 1985, p. 5).

Ao escrever e contar sua história, foi para Levi uma atitude 
restauradora, o seu relato não busca o perdão, o que também, 
não é buscado pela Justiça Restaurativa, mas tentou mostrar às 
gerações futuras os fatos vividos por pessoas que não eram con-
sideradas humanas.

Um artigo publicado no jornal “La Stampa” em 26 de julho 
de 1986, teve como título: “Por que um novo livro sobre Aus-
chwitz? ”. A resposta dada por Levi foi: “Entender não é perdo-
ar”.

Perdoar não é minha palavra. O termo é tratado, porque 
todas as cartas que recebo, especialmente de jovens lei-
tores e, especialmente, os católicos, tem esse problema. 
Perguntam se eu perdoei. Eu acho que estou em meu 
próprio caminho um homem justo. Eu posso perdoar um 
homem e não outro; Gostaria de fazer um julgamento 

7 Idem
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apenas em casos individuais. Se eu tinha diante de mim 
Eichmann, eu teria condenado à morte. Perdoar de ime-
diato, como você me perguntar, eu não vou8. (CALCAG-
NO, 1986).

Veja, que a busca pelo entendimento do ato praticado faz 
com que a vítima absorva a situação, não para aceitá-la, mas que 
para através da compreensão seja possível dar continuidade a 
sua existência.

Outra faceta da tragédia é a figura dos próprios judeus que 
trabalhavam nos campos, os chamados “Kapos”.

Ao pôr-do-sol, toca a sirene do Feierabend, do fim do tra-
balho, e, já que todos estamos fartos (ao menos por algu-
mas horas), não há brigas, sentimo-nos bem-dispostos, 
o Kapo não tem vontade de espancar-nos, conseguimos 
pensar em nossas mães e em nossas mulheres, o que ra-
ramente acontece. Durante algumas horas, podemos ser 
infelizes à maneira dos homens livres. (Levi, 1988, p. 77).

Kapo era um termo usado para certos presos que colabora-
vam com os nazistas nos guetos e nos campos de concentração 
em várias posições administrativas mais baixas. Eles recebiam 
mais privilégios que os presos normais, para quem eram com 
frequência brutais. Dependendo do campo, os privilégios muda-
vam, geralmente recebiam melhor alimentação, melhores roupas 
e um local melhor para dormir. Sendo que a alimentação era um 
dos pontos fundamentais para sobrevivência nos campos, mas 
mesmo tendo a ração extra, muitos ainda roubavam dos prisio-

8 www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastam-
pa/task,search/mod,avanzata/action,viewer/Itemid,3/page,5/article
id,0993_04_1986_0513_0005_16067243/anews,true/
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neiros ou não entregavam toda ração que lhes eram destinadas.
Este personagem é bem demonstrado no filme “O filho de 

Saul”, do húngaro László Memes, que mostra a rotina diária dos 
“Sonderkommando”, grupo de judeus obrigados, sob pena de 
morte imediata e em troca de parca sobrevida, a realizar um tra-
balho atroz, como direcionar os recém-chegados às câmaras de 
gás, recolher seus “pedaços” (como os alemães se referiam aos 
cadáveres), arrastá-los aos fornos crematórios, limpar os dejetos 
e dispersar cinzas.

A narrativa de Levi nos traz a busca de humanização des-
sas pessoas, tentando mostrar que, embora alguns deles fossem 
judeus, não se buscava a subjugação do outro, simplesmente, 
pelo ódio, mas como uma forma de se manter mais um dia vivo.

É constante nas obras de Levi a necessidade que ele possui 
em “compreender” para “ensinar”, evitando a reincidência.

Mengoni descreve:

É 20 de novembro de 1977: as colunas de «La Stampa», 
em um texto intitulado O Rei dos Judeus, Primo Levi diz 
estas palavras que contêm a essência, reduzidos a um 
mínimo ainda já evidente, a categoria de «zona cinzen-
ta», uma vez que será desenvolvido, analisado e discutido 
nove anos depois, em O Afogados e os Sobreviventes. A 
parte exterior do regime político, o assunto moralidade 
que oscila, e o espaço entre a vítima e o agressor que a 
zono cinzenta está cheia: já parece todos os pensamen-
tos, todos os presentes na mente de Levi.

Quando pensamos nos princípios da Justiça Restaurativa, 
principalmente, na intenção de reparar os danos e atendimento 
das necessidades de todos os afetados, numa preocupação con-
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comitante de restauração da relação antes dos danos a serem 
causados, além de equacionamento projetivo desta relação para 
evitar nova emergência do conflito, entendemos a intenção de 
Levi.

Ao relatar suas terríveis experiências, Levi busca uma repa-
ração do dano psicológico sofrido pelos sobreviventes. Já quando 
estuda a ação dos Kapos, a intenção é demonstrar a causa e con-
sequência, a fim de não se lançar um julgamento indevido aos 
atos dessas pessoas. E, por fim, tentar mostrar o que aconteceu, 
evitando que se repita, em outras palavras, restaurar.

Recentemente, Eva Lavi, que foi a pessoa mais jovem a ser 
salva pela lista do empresário alemão Oskar Schindler durante 
a Segunda Guerra Mundial, em discurso proferido na cerimônia 
anual de memória ao Holocausto, realizada na sede das Nações 
Unidas, declarou sentir-se culpa por ter sobrevivido.

Em suas palavras: “Não foi fácil ser uma criança no pós-
-guerra. Eu continuei a me esconder. Por quê? Meus pais não me 
levavam a encontros com outros sobreviventes para não machu-
car aqueles que haviam perdido os filhos.” E continua:

Talvez ele [Deus] quisesse que eu fizesse algo grande. 
Sou apenas uma mulher comum. Com nenhuma grande 
conquista. Mas agora estou aqui, falando com as Nações 
Unidas. Esse é meu ‘grande feito’ que Deus planejou para 
mim. (LAVI).

Assim, temos que, tanto na narrativa de Levi, quanto na 
de Lavi, é a fala que empodera o sobrevivente a lutar para que 
não se repitam as atrocidades vividas por eles nos campos de 
concentração nazistas.
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Tempos sombrios no Brasil

É inegável que o período de ditadura militar que afligiu o 
país do final de década de 1960 até o meio da década de 1980, 
deixa uma marca suja de sangue na história brasileira.

Não diferente do que aconteceu nos campos de concentra-
ção nazistas, aqui, também, vidas foram ceifadas sem qualquer 
justificativa.

Não se busca, neste trabalho, a defesa de qualquer ideolo-
gia política, a ideia é apenas analisar fatos, onde a bestialidade 
humana, sob o argumento de “defesa da Pátria”, agiu.

O caso mais emblemático foi o assassinato do jornalista 
Wladimir Herzog. (Neste momento abro um parêntese, para 
lembrar que ele era judeu).

Amplamente divulgado pela impressa mundial, o “supos-
to suicídio” se consumou com o enforcamento do jornalista em 
um espaço menor que sua altura, em uma cela do “DOI CODI” 
em São Paulo, no quartel-general do II Exército, no município 
de São Paulo, após ter se apresentado voluntariamente ao órgão 
para “prestar esclarecimentos” sobre suas “ligações e atividades 
criminosas”.

Diante deste acontecimento, a Igreja Católica, em 31 de 
outubro de 1975, pelas mãos do arcebispo emérito de São Paulo, 
cardeal dom Paulo Evaristo Arns realizou um culto ecumênico 
em memória do jornalista Vladimir Herzog, na Praça da Sé, re-
gião central de São Paulo. O culto, que reuniu 8.000 pessoas, se 
transformou na maior manifestação pública de repúdio à dita-
dura militar, desde 1964. Ao lado do arcebispo estavam o rabino 
Henry Sobel e o reverendo evangélico Jayme Wright, que, discur-
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saram pedindo um basta à violência.

“...meu Brasil
Que sonha com a volta do irmão do Henfil
Com tanta gente que partiu num rabo-de-foguete
Chora a nossa pátria, mãe gentil
Choram Marias e Clarices no solo do Brasil”.

A letra da música, de João Bosco e Aldir Blanc, de forma 
velada, faz referência à mãe e à esposa de Herzog, respectiva-
mente.

Mas se tivemos atos e ações ensandecidas por parte dos 
militares, não distante, havia aqueles que acreditavam que, atra-
vés da luta armada, no confronto miliciano, se poderia obter a 
tão aclamada democracia.

Tomo como exemplo uma passagem do documentário 
“Marighella”9, exibido pelo Canal Brasil, onde uma ex-militante 
do partido comunista e da ALN10, a médica Guiomar Silva Lo-
pes, às gargalhadas, conta que, em um dos assaltos que promo-
veram em um supermercado, a metralhadora que empunhavam 
se desmontou. Conta ela que eram “jovens sem experiência” e 
que no momento da ação a arma que portavam se desmonta e 
cai aos pedaços ao chão, completa ainda dizendo: “Por sorte era 
um supermercado, só haviam pessoas fazendo compras, que não 
entenderam nada”

Será que essas pessoas não entenderam nada mesmo? Ou 
sentiram o medo ao ver pessoas empunhando armas e gritando: 

9 Marighella, filme completo. Disponível em https://www.youtube.
com/watch?v=7Mw386dVhcY

10 Ação Libertadora Nacional foi uma organização revolucionária 
que exercia resistência à Ditadura Militar instaurada pelo Golpe de 1964.
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“isto é um assalto?”, Não são elas também vítimas de um grupo 
isolado, que em nome do que consideravam democracia impu-
nham o terror?

Estavam neste supermercado, pessoas que, talvez fossem 
indiferentes ao que estava acontecendo no cenário político do 
país, mães de família que estavam comprando comida para seus 
filhos, pessoas que voltavam do trabalho e tiveram a terrível 
ideia de “passar” no supermercado, e que viveram momentos 
de pânico, a mercê de pessoas despreparadas e dispostas a tudo, 
temendo por suas vidas.

Diferente da classe artística, que no episódio acontecido 
com Herzog, através de sua arte demonstravam suas indigna-
ções com a política praticada no Brasil, esses cidadãos comuns, 
que estavam fazendo compras, e assim, como o proprietário do 
estabelecimento, foram vítimas de um crime, mas não puderam 
usar sua voz, para exorcizarem seus traumas, como forma de 
restaurar sua dignidade.

Considerações finais

A história da humanidade está repleta de situações de con-
flitos, onde o homem busca se sobrepor ao homem através da 
violência. E esta ação não está nem longe de acabar, se olharmos 
as ações contemporâneas.

Comunidades inteiras são expulsas de suas nações, tor-
nando-se refugiados, perdendo pessoas amadas nas travessias 
insanas de fuga, sem que sejam ouvidas suas vozes.

Nesse contexto surge a Justiça Restaurativa, que se deno-
mina Justiça, não pelo uso da mão coercitiva do Estado, mas 
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no mais profundo significado etimológico da palavra, o Justo, 
para focar os holofotes da humanidade diante das mazelas que 
suportam.

Dar voz às vítimas das degradações humanas, não só pre-
vine que essas voltem a acontecer, mas também, busca restaurar 
da dignidade roubada pelos atos atrozes sofridos, e na maioria 
das vezes, sem possibilidade de defesa.

Olhar para o passado, não tão distante, seja através da 
shoá, seja através dos eventos ocorridos no período da Ditadura 
Militar, e deixar falar os sobreviventes para externar suas expe-
riências, nos possibilita vivenciar com eles as agruras sofridas, e 
assim, em conjunto, caminhar na busca de uma sociedade me-
nos violenta, mais humana e mais fraterna.
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O Estado de Bem-Estar Social no 
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Introdução

De acordo com a International Encyclopedia of the Social Scien-
ces: “o Estado do Bem-Estar é um conjunto de programas gover-
namentais voltados para assegurar o bem-estar dos cidadãos face 
às contingências da vida na sociedade moderna, individualizada 
e industrializada” (VEGHTE, 2007, p.67). Na virada do séc. XIX 
para o XX, surge um novo tipo de intervenção pública na Alema-
nha conservadora de Otto Von Bismarck, décadas depois surge 
na Inglaterra trabalhista do pós-Segunda Guerra Mundial e se 
espalha para toda a Europa e demais países. Esse novo tipo de 
intervenção púbica que compromete o Estado com a proteção 
da sociedade, em especial dos trabalhadores assalariados, em 
termos dos sistemas nacionais de previdência e de assistência 
social, forma a base do chamado Welfare State (WS) ou Estado de 
Bem-Estar Social. 

No Brasil, o Estado de Bem-Estar Social surge no contexto 
dos governos de Getúlio Vargas a partir dos anos 1930, tendo 
na CLT de 1943 o marco das leis de proteção ao trabalhador 
assalariado formal, que nesta época não chegava a 20% da popu-
lação. Recuperar o processo histórico de formação do Estado de 
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Bem-Estar Social no Brasil é importante para compreendermos a 
formulação e implementação das políticas públicas no país. 

 Este artigo tem por escopo examinar o percurso histórico 
do Estado e Bem-Estar Social no Brasil de 1930 até 2010, por 
meio de revisão bibliográfica e de análise crítico-comparativa. A 
intenção não é apenas analisar a história, mas compreender a ar-
ticulação dos fatos políticos, sociais e econômicos que resultam 
no perfil e na estrutura da sociedade brasileira contemporânea e 
no desenho das políticas públicas enquanto dinâmicas resultan-
tes das vitórias e das derrotas de diferentes grupos de interesses 
ou atores sociais.

O Estado de Bem-Estar Social no Brasil: 1930 a 1964

 A inserção do Estado de Bem-Estar Social no Brasil tem 
por marco a criação do primeiro sistema nacional e público de 
previdência social e as primeiras leis de regulamentação do tra-
balho no Governo Vargas, tendo em vista que até então não havia 
nenhuma política pública de proteção social. No Brasil a exclu-
são tem raízes seculares, de um lado, a elite formada pelos se-
nhores, grandes proprietários rurais, os abastados coronéis das 
oligarquias estaduais e, de outro, índios, escravos trabalhadores 
e pobres. Assim nasce a sociedade brasileira. 

 Conforme a definição de Marshall (1959), em “Cidada-
nia, classe social e status”, cidadania diz respeito à igualdade 
e à liberdade jurídica, a efetivação dos direitos civis, políticos e 
sociais para toda população, algo impensável no Brasil escravo-
crata do Império e da Colônia. A afiliação de cada indivíduo aos 
sistemas de proteção social aparece como uma face escondida de 
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um contrato social, um dos componentes essenciais da cidada-
nia. (CABRAL, 2015, p.26).

  O surgimento do Estado de Bem-Estar Social no Bra-
sil é diferente dos demais países, a industrialização brasileira é 
efetivada de maneira segmentada, pois tradição e modernidade 
convivem em uma economia agrária e exportadora. Tal mode-
lo econômico é sustentado em vícios sociais. O padrão rural da 
Colônia transferiu-se praticamente intacto ao país urbano, com 
pretensões a ser moderno. (RODRIGUES; SOUZA, 1994, p. 31).

 No período da industrialização no Brasil, a possibilidade 
de se utilizar o Welfare State como instrumento de controle de 
demanda agregada era reduzida. Problemas de superprodução 
estavam muito mais relacionados ao comportamento do setor 
externo do que às flutuações nos níveis nacionais da demanda e 
o número restrito de trabalhadores beneficiados limitava a efeti-
vidade das políticas como mecanismo de expansão do consumo. 
(MEDEIROS, 2001).

   A análise do período de 1930 a 1940 permite compre-
ende as mudanças estruturais que ocorrem nas relações entre 
o Estado e a sociedade civil, que marcam não apenas o surgi-
mento do nosso Estado de Bem-Estar Social, mas a passagem da 
economia agrária, por meio de políticas públicas de fomento à 
indústria nacional, para a modernização da sociedade brasileira. 
O processo de substituição das importações impulsionado pela 
Primeira Guerra Mundial deu início a nossa industrialização tar-
dia. Esse processo protagonizado pela nascente burguesia indus-
trial exigia do Estado um novo papel e uma nova configuração da 
sociedade e da economia até então baseado no trabalho escravo 
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ou desregulamentado. Neste sentido, nosso Estado de proteção 
social nasce para atender as novas relações entre o capital e o tra-
balho, que tem no trabalho assalariado sua base social, na ideia 
de cidadania e de diretos sociais um de seus fundamentos.   

 Por isso que o marco da constituição do Estado do Bem-
-Estar no Brasil é o primeiro governo Vargas (1930-1945), quan-
do surgem as primeiras leis de regulamentação do trabalho, que 
foram reunidas em 1943 na Consolidação das Leis Trabalhistas – 
CLT.  Entre tais medidas destacam-se: a jornada de trabalho limi-
tada à 8h; o repouso remunerado; a regulamentação do trabalho 
das mulheres; a proibição do trabalho de crianças e a regulamen-
tação do trabalho de menores; a definição de um salário-míni-
mo; a estabilidade no emprego; a regulamentação das condições 
de trabalho quanto à segurança e higiene; a regulamentação do 
trabalho insalubre e da sindicalização. 

 Contudo, é preciso observar que neste contexto dos anos 
1930-40 70% da população ainda se encontram no campo, são 
trabalhadores rurais que não são beneficiados pela CLT, de modo 
que menos de 10% dos trabalhadores desfrutam dos novos direi-
tos sociais e da cidadania. Além disso, para esses trabalhadores 
terem a cidadania social garantida precisava estar sindicalizado 
em sindicados vinculados à estrutura de poder do Estado, o que 
significa que a cidadania política ainda era tutelada. 

 De acordo com Andrade (2015) este fato marca o quan-
to ainda era preciso avançar em termos de direitos e cidadania, 
pois manter os trabalhadores urbanos subordinados à tutela do 
governo e a não inclusão dos trabalhadores rurais e analfabetos 
da esfera dos direitos sociais e políticos, revela a prevalência de 
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elementos conservadores. Tais medidas visavam despolitizar as 
relações de trabalho e impedir que os trabalhadores se organi-
zem sindicatos autônomos para realizarem suas reivindicações.

 A proteção social no Brasil não se estruturou com base 
em políticas econômicas de pleno emprego, em decisões sobre a 
capacidade estatal de financiamento do desenvolvimento ou em 
critérios universalistas na extensão das garantias sociais como 
direito político. 

 Os trabalhadores rurais tinham que se submeter às 
condições impostas pelo empregador. Diferentemente de seus 
companheiros das cidades, eles viviam em situação que ecoa-
va o período da escravidão: não tinham férias, salário mínimo, 
repouso semanal remunerado, previdência social, tampouco re-
gulamentação da jornada de trabalho. Os direitos sociais traba-
lhistas, sindicais e previdenciários começam a chegar ao campo 
timidamente em meados da década de 1960, com o Estatuto do 
Trabalhador Rural. (ANANIAS, 2010).

 O período compreendido de 1937 a 1945, denominado 
de Estado Novo, representa a passagem definitiva do país agrá-
rio para uma sociedade urbana industrial. Em 1946 após a queda 
do Presidente Getúlio Vargas, foi promulgada a Constituição Fe-
deral que ampliava e garantia os direitos trabalhistas. 

 No Brasil a acumulação capitalista desenvolvimentista e 
a proteção dos direitos dos trabalhadores urbanos caracterizam 
as políticas públicas do período como base da estruturação do 
Estado de Bem-Estar Social de 1930 a 1964 (DRAIBE, 1994). 
Barcelos (1993) destaca que até 1937 já começavam a se deli-
near os traços autoritários que se estenderia até 1964. Nesse 
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período o autoritarismo se fundamenta na estrutura corporativa 
da organização sindical, que começou a ser montada em 1930. O 
corporativismo deslocando os conflitos entre capital e trabalho 
para a esfera do Estado, descaracterizou e obstaculizou a livre 
manifestação das reivindicações dos trabalhadores.

O Estado de Bem-Estar Social no período militar

 De 1964 a 1984, inicia-se o período militar que compre-
endeu o período de universalismo básico, nesse período se unifi-
cou e estendeu de modo diferenciado a cobertura previdenciária 
para estratos sociais tradicionalmente excluídos, como trabalha-
dores rurais, informais e domésticas, e se criou um segmento 
privado simultaneamente à ampliação do acesso ao sistema pú-
blico de saúde e de educação. 

 Para Draibe (1994), as políticas sociais deste período 
ancoraram-se: no arrocho salarial, posto que o salário-mínimo 
tivesse grande desvalorização se comparado ao período de 1940 
a 1964, no cerceamento da organização política e na exclusão so-
cial. Havia um nexo entre regime político autoritário, padrão de 
acumulação capitalista e política social assistencialista, carente 
de critérios para a universalização de direitos.

 Malloy (1979) apresenta um diagnóstico parecido do pe-
ríodo, pois destaca que o regime militar fortemente repressivo 
garantiu, de um lado, a retração do papel dos movimentos orga-
nizados de trabalhadores e, de outro, a implementação de um 
modelo de desenvolvimento capitalista baseado na concentra-
ção de renda como pré-requisito para o crescimento econômico. 
(MALLOY, 1979, p.44).
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 A principal política social desse período foi o crescimen-
to econômico ineditamente experimentado pelo país, o PIB real 
cresce a uma taxa média anual de 8%. Entretanto 70% da popu-
lação encontra-se em situação de pobreza, deixando de ser uma 
situação que atingia apenas a população rural, para se tornar um 
traço identitário das cidades brasileiras. O modelo econômico 
adotado gerou aumento nas desigualdades, o Gini da renda da 
população economicamente ativa cresce e o aumento da desi-
gualdade quase dobra durante esse período. (KERSTENETZKY, 
2012, p. 206).

 A década de 80 foi movida por pródigas transformações, 
mudanças estruturais que abateram o mundo - a globalização 
abrindo fronteiras, novas tecnologias, nova composição de fa-
mília e no Brasil os movimentos reivindicatórios na luta pela 
redemocratização, as grandes mobilizações populares, incluindo 
a campanha pelas Diretas Já, que demandavam soluções para os 
graves problemas sociais brasileiros evidenciando a desigualda-
de social existente.

 A Constituição Federal promulgada em 1988 resultou 
deste amplo processo de mobilização social pela redemocrati-
zação e pela conquista de marcos legais que possibilitassem o 
enfrentamento das desigualdades socais por meio de políticas 
públicas universalistas, que garantissem um mínimo social em 
termos de renda, saúde, educação, habitação, em substituição as 
políticas assistencialistas que sempre caracterizaram o mínimo 
Estado de Bem-Estar Social no Brasil. O modelo de Bem-Estar 
Social previsto pela Constituição de 1988 se aproxima do mode-
lo universalista socialdemocrata implementado nos países nór-



694

dicos, pois estende a cobertura previdenciária não contributiva 
para todo cidadão como um direito fundamental, e cria as bases 
para um sistema único de assistência social e de saúde.

 De acordo com Rodrigues (2010) na área da política, a 
democratização do regime marcou avanços importantes, como 
o incremento da atividade partidária e sindical e da participação 
popular no processo eleitoral, mas encontraram desafios econô-
micos, políticos e sociais, como o controle da inflação, o resta-
belecimento dos equilíbrios macroeconômicos, a modernização 
das estruturas fiscal e tributária, a realização de investimentos 
em infraestrutura, a integração do país na nova dimensão in-
ternacional do trabalho, a expansão econômica para gerar mais 
empregos e mais renda, além da necessidade de aprimoramento 
de nossas instituições e do formato da representação política.

A década de 90 e o Estado de Bem-Estar Social

 No fim de 1992, Itamar Franco assumiu o governo em 
delicado contexto político-institucional, decorrente do impeach-
ment do então presidente Fernando Collor de Mello. Foi neste 
período que se começou a aplicar e a montar a legislação comple-
mentar à Constituição Federal, que é formada por um conjunto 
de Leis Orgânicas – da Previdência Social, da Assistência Social, 
da Função Social da Propriedade Fundiária, além dos compro-
missos e discussões assumidos em torno da educação básica. 
(IPEA, 2005).

 Outras legislações foram criadas para o fortalecimento da 
democracia sendo elas: O Estatuto da Criança e do Adolescente, 
O Código de Defesa do Consumidor, Lei de Responsabilidade 
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Fiscal e Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
 A década de 1990 é marcada pela abertura de mercado e 

no contexto da globalização da economia que atinge a realida-
de nacional, interferindo nas relações econômicas e sociais. O 
governo brasileiro inicia o processo de privatização de suas em-
presas. José Paulo Netto (2000, p.12) faz uma brilhante síntese 
da rápida e (im)pensada forma como transcorreu o “Programa 
Nacional de Privatização”, durante o governo de Fernando Hen-
rique Cardoso.

Nenhum país no mundo promoveu um processo de pri-
vatização como o brasileiro (e aqui a privatização signi-
fica claramente desnacionalização acelerada); o que ficou 
para o capital nativo foram duas ou três rodovias; no 
resto, o capital nacional é inteiramente minoritário nos 
processos de privatização. O caso da telefonia é o mais 
flagrante, o que tem trazido inclusive ódio dos nossos 
bons burgueses: Antonio Ermírio de Moraes, esse demo-
crata e nacionalista sem jaça, 15 dias atrás reclamava que 
pela primeira vez que o dinheiro do BNDES, cuja parcela 
substantiva provém do FAT (ou seja, é dinheiro do traba-
lhador brasileiro), foi posto a juro negativo, para que os 
estrangeiros viessem comprar nossas empresas. Não há 
programa de privatização como esse no mundo. Segun-
do Aloísio Biondi – um estudioso rigoroso do assunto, 
que não pode ser acusado de marxista, e nem de ser de 
esquerda – O Programa de Privatização devorou mais de 
R$ 87 bilhões, o dobro da promessa integral do acordo 
com o FMI.

Os simpatizantes das privatizações argumentavam que as 
empresas estatais eram insuficientes, resultando em déficits que 
eram cobertos pelos contribuintes. Alegaram a necessidade de 
desregular os mercados, assim aproximariam investidores pri-
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vados propiciando o crescimento econômico, manifestavam-se 
contra as leis de proteção aos trabalhadores criados pelo Estado 
de Bem-Estar Social, dizendo que tais leis inibiam as contrata-
ções, impedindo a criação de empregos.

De acordo com Kerstenetzky (2012) os governos de Fer-
nando Henrique Cardoso foram marcados pelo esforço de esta-
bilização da economia em resposta à instabilidade causada pela 
hiperinflação e pelas próprias políticas voltadas para controlá-la, 
ocasionando bons resultados e crescimento econômico nos três 
primeiros anos, mas sua política econômica estava voltada ao 
mercado e a retração do Estado com abertura comercial que aca-
baram gerando desequilíbrio externo e fiscal, causando elevadas 
taxas de desemprego e de informalidade, e os decrescentes ní-
veis do salário mínimo.

A partir do primeiro governo Lula, em 2003 até 2008, um 
outro programa político passa a ser implementado no país, tra-
zendo um forte impacto na recuperação da economia e no avan-
ço das políticas sociais, sobretudo em termos do pleno emprego 
e da valorização do salário-mínimo, refletindo sobre o mercado 
de trabalho e sobre a distribuição de renda como fator de me-
lhora da qualidade de vida da maioria da população. Em 2004, o 
desemprego e a informalidade têm uma redução aumentando a 
proteção social dos trabalhadores.

Para Cardoso Jr (2007), essas mudanças são atribuídas a 
um conjunto de fatos e medidas de políticas econômicas não ne-
cessariamente voltadas para este objetivo, mas que provocaram 
reações positivas no mercado de trabalho. Entre eles se desta-
cam: a expansão do crédito e o aumento real do salário míni-
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mo, nos últimos cinco anos, que aceleram o mercado interno, 
o dinamismo das exportações desde 2003, que gerou divisas e 
superávits comerciais importantes; e pequenas reduções na taxa 
básica de juros, que favorecem os investimentos e o aumento do 
consumo interno.

No governo de Luis Inácio Lula da Silva com a criação do 
Ministério da Assistência Social e do Ministério Extraordinário 
da Segurança Alimentar e Combate à Fome é lançado o Progra-
ma Fome Zero, e dentro dele um novo programa de transferên-
cia de renda, o Cartão Alimentação, partindo de uma concepção 
de que o direito à alimentação deve ser garantido pelo Estado a 
todo o cidadão.

A política social de Lula compreende em duas etapas: a) 
período de 2003 a 2005, marcado por certa continuidade com a 
ortodoxia econômica adotada de Collor a FHC, conforme a exi-
gência do mercado financeiro e da cartilha neoliberal do Con-
senso de Washington, como fórmula para o desenvolvimento 
dos países emergentes, tendo como consequência o controle e 
o corte nos gastos sociais como receita para o controle do défi-
cit fiscal; b) ensaios desenvolvimentistas (2006 a 2010): depois 
de 2005 quando o governo Lula paga a dívida de 41,5 bilhões 
contraídas pelo governo FHC, e consegue autonomia da cartilha 
do FMI, passa a implementar um outro modelo de crescimento 
econômico, no qual o Estado é o principal agente ativador da 
economia, com políticas públicas de subsídio para as empresas 
e de valorização do salário, do pleno emprego e com programas 
de transferência de renda como fórmula para sair da crise eco-
nômica e do desemprego.  O governo adota a fórmula socialde-
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mocrata de articulação virtuosa entre políticas sociais e políticas 
econômicas. 

Conforme Kerstenetzky  (2012), as políticas sociais adota-
das no governo de Luís Inácio Lula da Silva são: A promulgação 
do Estatuto do Idoso, com a redução da idade de 67 anos para 
65, é criado o programa Fome Zero – conjunto de medidas para o 
combate à pobreza e garantia de segurança alimentar, a Reforma 
da Previdência com regras mais rígidas para a aposentadoria, é 
criado o Programa Universidade para Todos (ProUni), distribuin-
do bolsas parciais ou integrais a estudantes de baixa renda em 
instituições privadas que aderirem ao programa, regulamentação 
do Sistema único da Assistência Social (SUAS), visando garantir 
o acesso promover a descentralização, determinar os princípios e 
as finalidades da Assistência Social, Programa Farmácia Popular, 
emenda constitucional que inclui o trabalhador doméstico não 
remunerado na previdência com benefício no valor de um salário 
mínimo, emenda constitucional que amplia a obrigatoriedade da 
educação que é estendida de 8 para 9 anos, com ingresso aos 6 
anos, cria o SIMPLES Nacional através de incentivos tributários 
à inclusão previdenciária de empresas e trabalhadores informais 
e de contribuintes individuais, cria o Plano de Desenvolvimento 
da Educação e Programas de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais, Nova regulamentação do 
Benefício de Prestação Continuada alarga o conceito de deficiên-
cia é fixado o piso nacional para professores da rede pública de 
educação básica e emenda constitucional que amplia a obrigato-
riedade da educação básica dos 4 aos 17 anos e o atendimento 
ao educando é estendido do fundamental a todas as etapas da 
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educação básica (material escolar, transporte, alimentação e as-
sistência à saúde), prevê o estabelecimento de um percentual 
sobre o PIB para os recursos públicos para a educação.

A era de Lula ficou marcada pela experimentação de novos 
modos de iteração entre políticas sociais e políticas econômicas 
que conduziu o país a uma política de Estado de Bem-Estar So-
cial e de crescimento redistributivo.

O Estado de Bem-Estar Social: no Brasil de hoje

Durante toda a década de 90 nos países de capitalismo 
avançado, o modelo de gestão do Estado baseado no suporte 
de desenvolvimento econômico e social, modelo este conheci-
do como o Estado de Bem-Estar Social, passa a ser questionado 
em face da chamada crise fiscal ou crise do déficit público. En-
tretanto, estudos empíricos demonstram (Cf. KERSTENETZKY, 
2012) que a partir dos anos 90 com a globalização da economia, 
o sistema capitalista ou a sociedade de mercado entra em uma 
nova fase de desenvolvimento, agora sob o domínio do capital 
financeiro, e não mais sobre a base do capital industrial e do mo-
delo fordista de produção, base dos Estados nacionais. 

Portanto, o tema da crise econômica e fiscal é polêmico, o 
que aconteceu foi uma reformulação nos modelos econômicos 
sob a hegemonia da fórmula neoliberal para a economia global, 
a qual inclui cortes nos gastos públicos, desregulamentação do 
mercado de trabalho e privatizações, entre outros tópicos, como 
receita para a “crise”. A doutrina neoliberal que então passou a 
orientar as decisões políticas econômicas no centro do capita-
lismo, a partir do chamado Consenso de Washington em 1989, 
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asseverava que, para se obter um maior crescimento econômico 
mundial, era preciso deixar que o mercado agisse mais livremen-
te. 

No Brasil, a redução da pobreza e das desigualdades so-
ciais é crucial para a efetivação da democracia, obtivemos alguns 
resultados na busca desses objetivos, mas ainda temos alguns 
caminhos a serem percorridos. No atual cenário tivemos mudan-
ças nas Leis Trabalhistas, licenças de exploração de nossas rique-
zas minerais que foram autorizadas para exploração em plena 
reserva ambiental, que só não foi realizada por causa de mani-
festações internacionais que influenciaram nas decisões, e foram 
aprovadas leis com novas regras para trabalho escravo, estando 
em discussão e negociação às novas regras da previdência social.

Como podemos ver os caminhos para a democratização do 
país a cada dia estão mais lentos, não acompanhando a dinâmi-
ca e a velocidade do mundo globalizado. Depois de tantos anos 
do chamado desenvolvimento, percebemos que o Brasil é um 
país de uma minoria, pensar em erradicar a miséria gera conflito, 
quando deveria gerar solidariedade.

Séculos de desenvolvimento excludente uma parcela os-
tensiva rica, branca, educada, motorizada, dolarizada. Outra par-
te imensa na sombra, negra, analfabeta, lutando por identidade 
de gênero, pela diversidade cultural e livre credo, pelos direitos 
da mulher, trabalhando duro e não sabendo se conseguirá se 
aposentar. Este é o Brasil de hoje, que aceita com tranquilidade 
e naturalidade a exclusão e a indiferença da mesma forma que 
fomos dominados na formação desta nação. Como menciona o 
sociólogo Herbert de Souza: “É incrível como a história se repete e que 
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os dias de lutas nunca acabam, mudar o futuro depende de como se pensa 
o presente, tenho a impressão que o futuro pode ser um presente piorado”.

O que podemos observar é a presença do mercado evi-
denciando as desigualdades sociais. O Estado necessita intervir 
criando um mínimo de igualdade entre os indivíduos, sem o que 
a vida em sociedade fica comprometida. Que os rumos da nos-
sa história encontrem verdadeiramente o caminho da ética, da 
igualdade, da solidariedade e dá justiça, que se faça cumprir a 
Constituição que esses sejam os indícios de mudanças efetivas 
que esta nação realmente necessita.

Considerações Finais

É evidente que um objeto de estudo amplo, complexo e 
controverso como o Estado de Bem-Estar Social no Brasil, não é 
passível de ser estudado exaustivamente, ficam sempre aspectos 
que deveriam ser mencionados e analisados.

Pretendeu-se com esta breve revisão bibliográfica expor e 
refletir sobre determinada conjuntura econômica e social, com 
base no contexto histórico e político que marca cada governo e 
as políticas públicas que resultam das demandas sociais e adap-
tações ou retrocessos para atender a interesses dominantes.

O drama social observado no Brasil contemporâneo reflete 
a história das políticas sociais no país. A maneira como os di-
reitos foram inicialmente atribuídos aos brasileiros determinou 
sobremaneira o nível das desigualdades.

Dedicamo-nos a relatar períodos históricos e a promoção 
de políticas públicas sociais como instâncias necessárias para a 
superação da dívida social que o país tem com uma grande par-
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cela de seus cidadãos.
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Os Refugiados e o Estado de 
Proteção Social

Simone Batista
Luci Mendes de Melo Bonini

Bárbara L. Ramaciotti

Introdução

O crescimento das cidades, a expansão comercial e a livre 
concorrência advindos da Revolução Industrial do século XIX, 
conquanto tenham representado indiscutível avanço tecnológi-
co, potencializaram as desigualdades sociais e econômicas da 
sociedade, o que levou o Estado - a fim de minimizar os pro-
blemas entre o operariado e a burguesia - a iniciar a promoção 
de algumas políticas de bem-estar social, tais como a criação de 
vilas operárias, serviços assistenciais de saúde e educação básica 
voltada para o ensino de certos ofícios, entre outros.

Destacando o protagonismo do Estado sobre os cidadãos, 
sua responsabilidade e sua proteção, em 1930, o cientista polí-
tico britânico Sir Alfred Zimmern, utilizou pela primeira vez o 
termo welfare state (KERSTENETZKY, 2012). O relacionamento 
entre o capitalismo e o bem-estar social, entretanto, a depender 
do regime político vigente era realizado de modo distinto em 
cada Estado.

No Brasil o welfare state teve início limitado na década de 
30 para proteger o desenvolvimento industrial e conter as revol-
tas operárias, com a criação da CLT, em 1943, e implementação 
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de direitos sociais, atingindo seu apogeu com a promulgação da 
Constituição Cidadã, de 1988, a qual implementou pelo Estado 
Democrático de Direito garantindo proteção à liberdade, à vida 
e à propriedade, sendo verdadeira expressão do welfare state. Pos-
teriormente o neoliberalismo implementou reformas profundas 
flexibilizando inúmeros direitos, os quais voltaram a ganhar for-
ça a partir de 2003, com programas de redução da pobreza e das 
desigualdades e avanços sociais importantes.

Hodiernamente, porém, questões como a migração força-
da e o refúgio, sobretudo considerando o ordenamento jurídico 
vigente em âmbito internacional e doméstico colocam em xeque 
o welfare state, porquanto dados da ONU dão contas de que esta-
mos vivendo a maior crise humanitária após a Segunda Guerra 
Mundial. Frente a realidade inarredável dos deslocamentos for-
çados, questiona-se se estes seriam a causa da crise do estado de 
proteção social ou simplesmente a sua consequência?

O presente capítulo buscou ponderar a trajetória do Es-
tado de Proteção Social no Brasil e no mundo, seu conceito, 
abordagens teóricas, características e fases de desenvolvimen-
to. Analisar sua transformação e reestruturação de acordo com 
os regimes econômicos. Conceituamos a migração forçada e o 
refúgio, sua forma de reconhecimento no Brasil e a legislação 
aplicável ao caso. Abordamos as causas que levam as pessoas 
aos deslocamentos forçados de seu país de origem, bem como as 
consequências sofridas nos lugares de destino. Trata-se de uma 
breve revisão bibliográfica de textos que formam o referencial 
teórico de base da área, como: Marshall, Esping-Andersen e ou-
tros.
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Portanto, através dessa análise objetivou-se observar os 
impactos do Estado de Proteção Social frente às questões de mi-
gração forçada e refúgio, sem, contudo, a pretensão de exaurir 
o tema, mas, sobretudo numa tentativa de resgatar o olhar e a 
reflexão sobre esta minoria e  a necessidade de políticas públicas 
de acolhimento à luz dos princípios constitucionais, notadamen-
te o da Dignidade da Pessoa Humana como preconizado no art. 
1º, III, da CF/88 (BRASIL, 1988).

1.1 ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL (EBES)

1.1.1 O conceito geral de welfare state

A criação de um sistema de proteção social surge nos pa-
íses de capitalismo desenvolvido, no período do pós-guerra. O 
welfare state (WS) pode ser avaliado como um conceito de socia-
lização dos riscos e de institucionalização da solidariedade. A 
principal linha de demarcação do WS é a que apoia a concepção 
de que foi o excedente da indústria que possibilitou a criação do 
bem-estar social.

De início, a sociedade tradicional estava fundada em es-
tamentos – o poder era gerido de cima para baixo – e a base da 
economia era a agricultura. Com o surgimento das corporações 
de ofício e o capital manufaturado a economia se transforma e 
a burguesia, apoiada pelo povo, reivindica maior participação e 
garantia do bem-estar da população, o que leva a queda dos re-
gimes absolutistas. Nasce, então, o Estado Moderno e com ele 
a democracia como meio de preservação dos direitos políticos, 
civis e sociais dos cidadãos (RODRIGUES, 2010).

Após a Revolução Francesa, surge uma nova sociedade e 
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a elite passa a se organizar e a participar efetivamente de forma 
política (MARSHALL, 1967). Frise-se que até este momento não 
havia uma preocupação com os direitos dos cidadãos, e as políti-
cas de proteção existentes eram fundadas no assistencialismo da 
Igreja e na manutenção do poder da monarquia.

1.1.2 Tipologias sobre o Welfare State 

Segundo Draibe (1993), Titmus define três tipos de welfare 
state: o modelo residual, o meritocrático-particularista (corpora-
tivo) e o institucional redistributivo. O primeiro (residual) é ca-
racterizado pela política seletiva destinada a grupos particulares 
e intervém com a intenção de resolver o que a família e o mer-
cado não são capazes. Já o modelo meritocrático-particularista 
tem como características o corporativismo ou o clientelismo, en-
quanto o institucional redistributivo determina a distribuição de 
benefícios e serviços sociais a todos.

Esping-Andersen (1991) parte da tipologia de Titmuss 
para definir três tipos de regimes de WS, a saber: o liberal (resi-
dual), o conservador (corporativista) e o socialdemocrata (uni-
versalista), tendo como variável principal a relação entre Estado, 
família e mercado, variável mensurada pela categoria de “des-
mercadorização”, que significa o grau de proteção social e de 
autonomia do cidadão em relação ao mercado.  

O regime liberal se ancora no mercado e no pleno emprego 
– caracterizado por um baixo grau de desmercantilização – seja 
por meio do welfare ocupacional (impostos sobre o trabalho) ou 
pelo welfare fiscal (impostos sobre ganhos e mercadorias).

Segundo Kerstenetzky (2012), o regime conservador-cor-
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porativo do pós-guerra se caracteriza por um grau indeterminado 
de desmercantilização alcançado através de política de aposen-
tadorias, pensões, contribuição obrigatória para trabalhadores e 
empregadores, assistência e serviços sociais públicos, além de 
um baixo grau de desfamiliarização.

Para Esping-Andersen (1991), o regime social-democrata 
possibilita benefícios correspondentes aos gostos e expectativas 
das classes médias, ocupando-se em prover os serviços sociais e 
públicos a todos.

O desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social (EBES) 
decorre do processo de industrialização, mas sua expansão em 
países de capitalismo avançado ocorre com o pós-guerra (1945). 

O aparecimento de serviços mínimos garantidos pelo go-
verno, tais como renda, saúde, alimentação, moradia e escola 
para todos, passou a ser assegurado – conforme a trajetória his-
tórica de cada país – como um direito político à cidadania. 

Para Esping-Andersen (1991), o Estado de bem-estar so-
cial caracteriza-se como um sistema de estratificação, “é uma 
força ativa no ordenamento das relações sociais” que ajuda aos 
mais necessitados, mas promove dualismos sociais e uma pla-
nejada estratificação. Esclarece que, quando os direitos sociais 
alcançam status legal e prático de direito de propriedade, invio-
láveis, assegurados com base na cidadania, e não no desempe-
nho do indivíduo, implicam na desmercadorização do status das 
pessoas no mercado (1991, p. 101).

1.1.3 Periodização (3 fases)

Os primeiros programas de bem-estar social estavam li-
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gados à industrialização e visavam resguardar infortúnios como 
invalidez, acidente de trabalho, doenças e idade avançada. Pos-
teriormente surgiram as aposentadorias por tempo de serviço, 
pensões, seguro-desemprego, e mais à frente a extensão às famí-
lias (KERSTENETZKY, 2012).

O período dos anos dourados do welfare state ocorre entre 
1945 e 1970, momento em que o capitalismo se encontrava em 
franco desenvolvimento e a industrialização comandava a econo-
mia. Havia uma preocupação com o pleno emprego e a diminui-
ção da desigualdade econômica. Ocorrem acordos econômicos 
vinculados aos Estados Unidos, tais como: a concretização da 
hegemonia do dólar e criação de órgãos como o Banco Mundial 
e o FMI. A economia americana passaria a regularizar o sistema 
capitalista (HOBSBAWM, 1995).

A partir de 1970, devido à crise econômica e à crise do 
petróleo o estado de proteção social sofreu abalo. Em 1980 – 
o denominado silver age – período marcado por problemas de 
aumento da demografia, menor número de filhos, aumento do 
trabalho e acelerado envelhecimento dos cidadãos, entre outros 
leva ao crescimento da pobreza e das desigualdades sociais (KE-
RSTENETZKY, 2012).

1.2 Migração forçada e refúgio

Em todo o mundo, o deslocamento forçado causado por 
guerras, violência e perseguições atingiu em 2016 o número 
mais alto já registrado, segundo dados do relatório “Tendências 
Globais”, divulgado no dia 19/06/2017 pelo Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR, 2017).
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Refugiado é toda pessoa que se encontra fora do seu país 
de origem em razão de fundado receio de perseguição por motivo 
de raça, religião, opiniões políticas, nacionalidade ou grupo 
social, não podendo ou não querendo a ele regressar, conforme 
preconiza o art. 1º, I, da Lei 9.474/97 (BRASIL, 1.997).

O fenômeno da globalização tornou as sociedades mais in-
dividualistas, caracterizadas pela fragmentação e pela comunica-
ção em redes de computadores. O amplo acesso à internet levou 
às pessoas a certa alienação e, simultaneamente, a formação de 
novos grupos sociais, por vezes, meramente virtuais, construin-
do assim novas identidades, o que nas palavras de Nascimento 
(2014, p. 46) “São também essas identidades de resistência ou 
de projeto que formam novos grupos sociais, os quais, por sua 
própria natureza, são marginalizados”. Nesse passo, esclarece 
Nascimento (2014, p.48) que “na jurisprudência do Comitê 
Nacional de Refugiados, encontram-se também os denomina-
dos “grupos de risco” ou “grupos vulneráveis”, como mulheres, 
crianças, homossexuais, formadores de opinião e líderes comu-
nitários.”

Em tal caso, comumente as pessoas integrantes dos cha-
mados grupos sociais são perseguidas, discriminadas, agredidas, 
ameaçadas, abusadas e/ou violentadas, sob a prevalência hege-
mônica de determinada cultura, religião ou moral em detrimen-
to dos direitos humanos e em total desrespeito à diversidade. 
Nessas situações, ante ao fundado receio de perseguição por mo-
tivo de grupo social, o CONARE, amparado no art. 1º, inciso I da 
lei supra, aprecia as solicitações de refúgio.

A legislação reconhece a condição de refugiado também 
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ao apátrida (inciso II) – pessoa que não possui nenhuma nacio-
nalidade, nenhum documento que registre a sua existência e se 
encontra fora do país de origem e não possa ou não queira a ele 
retornar, face as circunstâncias de perseguição acima descritas 
(inciso II e Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, ratificada 
pelo Brasil através do Decreto n. 4.246, de 22 de maio de 2002).

Ademais, será garantida respectiva situação a toda pessoa 
que deixar seu país natal em razão de grave generalizada viola-
ção dos direitos humanos para buscar refúgio em outro país. O 
inciso III do art. 1º da Lei 9.474/97 amplia o conceito de refu-
giado seguindo a Declaração de Cartagena, de 1984, cujo escopo 
é proteger as pessoas vítimas de desrespeito aos direitos funda-
mentais, atendendo aos princípios da solidariedade e da coope-
ração entre os povos para o progresso da humanidade, tal como 
preconizado na CF/88, art. 4º, IX (BRASIL, 1988). 

Nessa toada, o artigo 2º estende os efeitos da condição 
dos refugiados ao cônjuge, aos ascendentes e descendentes, bem 
como aos demais membros do grupo familiar que dependam 
economicamente do refugiado, contanto que se encontrem em 
território nacional.

1.3. Reconhecimento do refugiado no Brasil

O Brasil integra o Comitê Executivo do ACNUR (Alto Co-
missariado das Nações Unidas para os Refugiados) responsável 
pela assistência internacional dispensada aos refugiados – desde 
1958. A política brasileira voltada ao acolhimento de refugiados 
progrediu consideravelmente nos últimos anos, notadamente 
com a edição da nova lei de migração (Lei n. 13.445, de 24 de 
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maio de 2017)  e o Estatuto do Refugiado (Lei nº 9.474, de 22 
de julho de 1997), que instituiu as normas aplicáveis aos re-
fugiados e aos solicitantes de refúgio no Brasil, além de criar 
o  Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE)  – órgão 
presidido pelo Ministério da Justiça e integrado pelo Itamaraty, 
pelos Ministérios da Saúde, Educação e Trabalho e Emprego, 
Polícia Federal e organizações não-governamentais dedicadas 
às atividades de assistência e proteção de refugiados no país: 
o Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) e a Caritas 
Arquidiocesana. (ITAMARATY, s/d) 

A materialização da situação de refúgio se dá sob a compe-
tência do CONARE – órgão responsável pela análise dos pedidos 
e declaração de reconhecimento, em primeira instância, o qual 
também orienta e coordena as ações necessárias à eficácia da 
proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados.  

Frise-se que a CF/88, em seu art. 134, caput,  atribuiu 
competência à Defensoria Pública da União (DPU) para atuar 
na promoção dos direitos humanos – no que se insere a defesa 
dos refugiados – conforme exemplifica Peixoto (2017) em ca-
sos de procedimentos relativos à solicitação de refúgio, bene-
fícios assistenciais, negativa de carteira de trabalho provisória 
– independentemente da existência de documentos dos refugia-
dos – nos termos do art. 43 do Estatuto dos Refugiados e da 
Lei 13.445/2017 segundo a qual a política migratória rege-se 
pelo princípio da assistência jurídica integral pública, garantida 
e exercida em observância ao disposto na Constituição Federal, 
independentemente da situação migratória – art. 3º, inciso XI, 
c/c art. 4º, § 1º - (BRASIL, 2017).
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2 MÉTODO

Trata-se de um estudo exploratório, de abordagem qualita-
tiva de revisão de literatura de textos que formam o referencial 
teórico de base da área, como: Marshall (1967), Esping-Ander-
sen (1.991) e outros. Buscou-se também, analisar a legislação 
brasileira vigente acerca do processo de migração e refúgio, às 
quais acrescentaram-se dados sobre o movimento migratório no 
Brasil.

De acordo com Minayo (2009, p. 14) metodologia é a es-
trada do pensamento e a prática exercida na abordagem da reali-
dade, incluindo ao mesmo tempo o método, as técnicas e a cria-
tividade do pesquisador. Para a autora “A capacidade de realizar 
esse balanço flexível entre a teoria e a realidade é a medida do 
êxito dos cientistas (2009, p. 21).

3 DISCUSSÕES

3.1. Causas dos deslocamentos

Em todo o mundo, o deslocamento forçado causado por 
guerras, violência e perseguições alcançou em 2017 os níveis 
mais altos já registrados, segundo relatório anual Tendências 
Globais (ou Global Trends) divulgado pelo ACNUR, em 19 de 
junho de 2018. Ao final de 2017, cerca de 68,5 milhões de pes-
soas eram consideradas vítimas de deslocamento forçado, das 
quais 25,4 milhões correspondem a refugiados (do total de 68,5 
milhões de deslocados). Isso corresponde a 2,9 milhões a mais 
do que em 2016, representando o maior aumento que o ACNUR 
já registrou em um único ano. (ACNUR, 2018). 
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Inúmeras são as causas do deslocamento de pessoas en-
tre várias regiões do planeta. As migrações forçadas e o refú-
gio decorrem de guerras, desastres naturais, causas econômicas, 
religiosas, político-ideológicas, conflitos militares. Exemplos 
de deslocamentos forçados são as guerras étnicas da África e os 
conflitos políticos do Oriente Médio. Nesta situação, o migrante 
se vê compelido a deixar o seu país de origem em busca de so-
brevivência, paz e segurança.

De acordo com Silva (2001, p.46-47), nos últimos cinco 
séculos de desenvolvimento e expansão geográfica do capitalis-
mo, a concorrência se determina como regra e a competitividade 
tem a guerra como norma. “Também na ordem social e individu-
al são individualismos arrebatadores e possessivos, que acabam 
por construir o outro como coisa. Comportamentos que justifi-
cam todo desrespeito às pessoas são, afinal, uma das bases da 
sociabilidade atual.”

Nesse sentido, Nascimento (2014, p. 42) afirma que os 
interesses econômicos são causas subjacentes às perseguições 
que se realizam por meio da introjeção de ideologias de supe-
rioridade sobre outros grupos populacionais, ditos inferiores, 
formadores de outras raças. Entretanto, o avanço científico de-
monstrou que a única raça existente é a humana, não havendo 
fundamento biológico que justifique qualquer subdivisão racial 
da espécie humana e que as distintas características visíveis, tal 
como a cor da pele, são somente expressão da imagem, aspecto 
meramente aparente (LAFER, p. 58). 

Conquanto não exista fundamento biológico, o racismo 
é um fenômeno social. Com efeito, a República Federativa do 
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Brasil em seu art. 4º, inciso VIII repudia esta ação e preconiza 
no art. 5º, XLII, que a prática do racismo constitui crime ina-
fiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. No mesmo 
sentido também dispõe a legislação infraconstitucional, Lei n. 
9.459/97, art. 1º, que alterou os arts. 1º e 20 da L. 7.716/89 
(BRASIL, 1997, 1989).

Nas palavras de Lafer (2005, p. 60), “Uma visão racista 
de mundo leva a conduta que têm distintas escalas de agressivi-
dade. São todas caracterizadas pela discriminação, ou seja, pelo 
não reconhecimento aos “outros” dos mesmos direitos e garan-
tias” – ideia combatida pela Convenção Internacional Sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (art. 5º, 
parágrafo 2º), incorporada ao ordenamento brasileiro pelo De-
creto Legislativo n. 23, de 1967 e corroborada pelo Estatuto da 
Igualdade Racial - Lei 12.288/2010 (BRASIL, 2010).

Há ainda deslocamentos forçados provocados por mudan-
ças climáticas. A média anual entre 2008 e 2016 chegou a 25,3 
milhões, de acordo com dados divulgados pelo Conselho Norue-
guês de Refugiados. Os cinco países que têm a maior proporção 
de sua população afetada pelos deslocamentos são todos Esta-
dos insulares: Cuba, Fiji, Filipinas, Tonga e Sri Lanka (ONUBR, 
2017).

Os deslocamentos populacionais impactam o lugar de ori-
gem e o de destino das chamadas “ondas migratórias”.

3.2. Consequências

Dados do relatório anual Tendências Globais (ACNUR, 
2018), demonstram que nos últimos sete anos, o Brasil recebeu 
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126.102 solicitações de reconhecimento da condição de refugia-
do. O ano de 2017, desconsiderando a chegada dos venezuelanos 
e dos haitianos, foi o maior em número de pedidos de refúgio 
com 13.639 solicitações. Em 2016 foram 6.287, 13.383 em 2015 
e 11.405 em 2014.

No total, em 2017, 33.866 pessoas solicitaram o reconhe-
cimento da condição de refugiado no Brasil, dos quais 17.865 
são dos venezuelanos, o que representa mais da metade dos pe-
didos realizados. Os estados com mais solicitações de refúgio 
são Roraima (15.955), São Paulo (9.591) e Amazonas (2.864), 
segundo dados da Polícia Federal (ACNUR, 2018).

A crise humanitária decorrente da migração forçada tem 
causado preocupação à ONU em razão do potencial de reverter 
os progressos alcançados nas últimas décadas, frente à vulnera-
bilidade desses migrantes. Assim, a Agenda de 2030 fixou com-
promisso de proteção aos direitos dos migrantes, bem como a 
implementação de políticas de migração.

Os deslocamentos forçados provocam consequências de-
mográficas (há uma diminuição da população nas zonas de re-
pulsão e aumento nas de atração), sociopsicológicas (surgem 
conflitos identitários, psicológicos, emocionais e culturais pelas 
famílias e comunidades que, ao migrarem, perdem suas raízes 
culturais, o sentimento de pertencimento), culturais (processos 
de homogeneização e assimilação), econômicas, políticas e de 
segurança nacional (EDUCABRAS, s/d).

As causas que levam ao deslocamento forçado e ao refúgio 
são responsáveis, não raras vezes, por inúmeras mortes de pes-
soas, inclusive crianças e idosos em travessias perigosas, clan-
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destinas e, por vezes, sujeitas ao tráfico de pessoas. Nos países 
de recepção, quando não acolhidos, os imigrantes permanecem 
ilegais, sujeitos, portanto a alta vulnerabilidade, escravidão, dis-
criminação, preconceitos e xenofobia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estado do Bem-Estar Social se expandiu na maioria dos 
países de capitalismo avançado (primeiro mundo) no pós-Guer-
ra, em 1945, e está intimamente relacionado ao processo de 
industrialização e aos problemas sociais que dele decorreram. 
Nesse passo, os direitos e garantias fundamentais previstos em 
tratados e convenções internacionais, bem como no ordenamen-
to jurídico interno paulatinamente foram ganhando força a fim 
de garantir as liberdades e as ações positivas do Estado em busca 
de reduzir as desigualdades sociais.

Entrementes, em que pese a proteção formal contida no 
ordenamento jurídico vigente, pessoas estão sendo perseguidas 
por razões políticas, religiosas e raciais. Guerras e pobreza extre-
ma ainda colocam em xeque o direito à vida e seres humanos se 
arriscam em travessias perigosas em busca de um lugar seguro 
para viver. 

Lado outro, países fecham fronteiras aos seus semelhan-
tes, abandonando-os à própria sorte, negando-lhes o direito ao 
asilo, ao refúgio, ao acolhimento humanitário, sob alegação de 
viver uma crise econômica a qual se agravaria diante da entrada 
de migrantes em suas terras.

Diante dessa realidade, como dizer que o welfare state está 
materialmente presente nos países de origem acometidos por 
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guerras, genocídios, perseguições de todas as espécies? Onde 
está a liberdade, o respeito à vida e à diversidade dos seus nacio-
nais que se veem premidos da necessidade de fugir abandonan-
do seu lar e todos os seus pertences para trás?

Mas o que dizer dos países que os recebem, vez que con-
quanto ostentem desfrutar de certa proteção social – como no 
caso do Brasil, que inclusive sancionou recentemente a nova Lei 
de Migração, n. 13.445/2017 –, sequer possuem políticas públi-
cas de acolhimento, inserção social e ao trabalho?

Nesse passo, indaga-se, a migração forçada e o refúgio 
ocorrem como causa da ausência do Estado de Bem-Estar social 
nos países de origem ao mesmo tempo em que se constituem 
como uma consequência da falta de proteção social nos países 
de destino?

A conclusão, ainda precoce, é que em que pese todo o 
avanço representado pela Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948, pelo ordenamento jurídico internacional e na-
cional, certamente há muitos desafios para que seja efetivado o 
Estado do Bem-Estar Social (tanto no país de origem como no de 
acolhida) que respeite o direito fundamental à vida, à liberdade 
e à igualdade com a prevalência da dignidade humana sobre o 
capital e qualquer bem material.

Por isso, é necessário refletir e discutir políticas públicas 
de integração social que, a despeito reconhecer as crises eco-
nômicas subjacentes às perseguições, permitam a garantia do 
Estado de Bem-Estar Social mínimo, acolhendo e inserindo o re-
fugiado na sociedade em que se encontra, considerando-o como 
pessoa humana e como tal, sujeito de direitos, e não um objeto 
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da crise.
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Políticas Públicas no Vale Do 
Ribeira: um olhar sobre a luta do 

negro e dos remanescentes do 
quilombo Peropava.

Sônia Cristina Martins De Mendonça 
Kelli Pereira De Oliveira

Cristina Schmidt
Rosália Maria Netto Prados

Introdução

Para abordar políticas públicas culturais é necessário que 
se tenha consciência de que os direitos culturais de todos os ci-
dadãos brasileiros estão normalizados e assegurados no Art. 215 
da Constituição Federal de 1988:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício 
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacio-
nal, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais. (BRASIL, 1988).

Assim, este artigo propõe um maior aprofundamento nos 
diversos tipos de culturas, na preservação da tradição e aceitação 
da modernidade, no entender do cruzamento cultural e socio-
cultural, na comunicação em suas várias ramificações, no Mul-
ticulturalismo, na Diversidade Cultural, no conceito de cultura, 
memória e preservação do patrimônio material e imaterial. Tam-
bém na importância das políticas públicas culturais, no acesso 
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à leitura e à disseminação da informação, nas ações desta po-
lítica como forma de preservação e valorização histórica, social 
e cultural que influenciam na qualidade de vida dos brasileiros 
e na Pluralidade cultural no respeito à dignidade dos Direitos 
Humanos para que o Estado ofereça condições mínimas de vida 
e desenvolvimento da pessoa humana.  

Neste trabalho, que é parte de uma pesquisa sobre políti-
cas públicas culturais e educacionais, propõe-se uma discussão 
sobre políticas públicas para o pleno exercício da cidadania; da 
diversidade cultural; do direito igualitário; da luta à ignorância; 
do desenvolvimento social da comunidade negra, dando ênfase 
às conquistas da comunidade quilombola do Peropava situada 
no Vale do Ribeira-SP. 

Para o desenvolvimento desta discussão, optou-se pelo 
método de abordagem qualitativa, por meio de levantamento 
bibliográfico e documental, caracterizando-se uma pesquisa des-
critiva.

A Importância da Constituição Federal Brasileira para polí-
ticas públicas culturais.

O Art. 215 da Constituição Federal de 1988 deixa claro 
o objetivo do Constituinte e evidencia a importância de salva-
guardar o patrimônio cultural brasileiro tanto o material quanto 
o imaterial. Ressalta a obrigação do Estado de assegurar o exer-
cício da cidadania, dos direitos culturais. Assim como, assegu-
ra a todos os brasileiros o acesso às obras da cultura nacional; 
do direito do povo às manifestações culturais; a preservação e 
disseminação de expressões culturais populares – o verdadeiro 
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exercício da cidadania; da diversidade cultural; da valorização 
das artes; do direito igualitário; do combate à ignorância; do de-
senvolvimento social. Enfim, da inclusão social (BRASIL, 1988).

Além de a cultura estar amparada na Constituição Federal, 
também há um órgão do governo muito importante no amparo 
legal à Cultura, que é o Ministério da Cultura, MinC.

Segundo Peixe, (2010, p. 31), o direito à participação na 
vida cultural é assegurado por inúmeras iniciativas. A liberdade 
para criar, fruir e difundir a cultura é garantida não apenas no 
sentido negativo, isto é, pela não ingerência estatal na vida cria-
tiva da sociedade, mas também no sentido positivo, via dotação 
das condições materiais para que os indivíduos e grupos tenham 
os meios necessários à produção, difusão e acesso aos bens da 
cultura.

Para entender melhor as políticas públicas culturais é pre-
ciso compreender a junção de dois pactos. O Sistema Nacional de 
Cultura, SNC, e o Plano Nacional de Cultura, PNC, instituídos 
pelo Ministério da Cultura, MinC. Ambos garantem a constru-
ção de um marco legal para área da cultura, a fim de consolidar a 
competência do Estado em realizar ações que justifiquem as plu-
ralidades culturais, o direito dos cidadãos brasileiros à cultura.

O Sistema Nacional de Cultura (SNC) tem como objetivo 
formular e implantar políticas públicas culturais, democráticas 
e permanentes, pactuadas entre os entes da federação (União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal) e a sociedade civil, pro-
movendo o desenvolvimento-humano, social e econômico com 
pleno exercício dos direitos culturais e acesso aos bens e servi-
ços culturais. (PEIXE, 2010, p. 38)
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O Plano Nacional de Cultura (PNC) é um instrumento de 
planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a exe-
cução da Política Nacional de Cultura na perspectiva do SNC. 
(PEIXE, 2010, p. 55).

O Plano Nacional da Cultura deve apresentar um diagnós-
tico do desenvolvimento da cultura e sua estrutura composta, 
em especial, os objetivos gerais e específicos; as diretrizes e prio-
ridades deliberadas: as ações e estratégias correspondentes para 
sua implementação; as metas estabelecidas; os resultados e im-
pactos esperados; os recursos materiais, humanos e financeiros 
disponíveis e necessários; os mecanismos e fontes de financia-
mentos; a estruturação e programação de rede de equipamentos 
culturais; os indicadores de monitoramento e avaliação e espaço 
temporal de execução (PEIXE, 2010. p. 54-55).

O SNC e o PNC possibilitam o entrelace entre os três po-
deres públicos: o federal, o estadual e o municipal. Todos visam 
um único fim: o desenvolvimento social.

O autor ainda afirma que no Plano Nacional, o passo mais 
importante, no campo político e institucional, é a aprovação pelo 
congresso Nacional da PEC nº 416/2005. (PEIXE, 2010, p. 14).

A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição, PEC 
nº 416/2005 (BRASIL, 2005), trará um grande avanço para a 
cultura. Dará um amparo legal para que as políticas públicas de 
cultura no Brasil sejam de fato efetivas. Para isso é necessário 
que o Legislativo regulamente o Sistema de Gestão da Cultura, 
delimite, sua representatividade, constituição, exercício, instru-
mentos de articulação entre seus participantes, instâncias de in-
ter-relação, pactuação e deliberação. Tudo isso para garantir que 
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todos os brasileiros, incluindo aqui a comunidade quilombola, 
tenham acesso, realmente, aos bens culturais.  

Essa emenda constitucional é fundamental para garantir 
juridicamente a implementação do Sistema Nacional de Cultura, 
com definição da sua natureza, objetivo, princípios, estrutura e 
componentes, seguidos da aprovação do Projeto de Lei que regu-
lamentará seu funcionamento.

A união do SNC e do PNC dão expressão e ramificação à 
cultura que permitem aventurar direções, graus e metas de cres-
cimento. Além de deixar aberta a possibilidade de existência de 
políticas públicas culturais específicas ao mesmo tempo em que 
as políticas públicas gerais alcançam valores culturais à memó-
ria, à identidade cultural que beneficiam a sociedade brasileira. 

Para Ferreira (2006, p. 119), as políticas culturais são me-
canismos utilizados pelo Estado para fazer chegar aos setores 
populares e à sociedade, o sentido da própria realidade, contri-
buindo para ampliar suas descobertas.

É certo que o Estado tem obrigação de formular diretrizes e 
políticas, desenvolver atividades e projetos relacionados à gestão 
e disponibilizar as informações, tornando-as de fácil acesso para 
a população. E colocar em prática o chamado Federalismo Fiscal.   
(JAMBEIRO; BORGES; SOBREIRA, 2007, p. 109).  

A aplicação do Federalismo Fiscal tem o objetivo reduzir as 
desigualdades entre os entes da Federação no sentido de que os 
governos subnacionais tenham condições de prestar serviços pú-
blicos mais eficientes e próximos da média nacional (KLEINKE, 
et al, 2009, p. 9). Na prática, essas desigualdades limitam defini-
tivamente a possibilidade de que se estabeleçam constitucional-
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mente competências exclusivas entre os níveis de governo para 
as ações sociais (ARRETCHE, 2004).

Assim, as políticas públicas culturais concebem processos 
complexos, avaliativos e ao mesmo tempo, verdadeiros sinaliza-
dores de disseminação da informação, essenciais para qualificar 
qualquer política pública.

Criação de Políticas Públicas destinadas à comunidade 
Negra.

Antes de iniciarmos a questão das políticas para o negro 
no Brasil, precisamos primeiro entender o conceito de Políticas 
Públicas. Segundo Dias e Matos (2008, p. 09), “políticas públi-
cas visa o bem comum, que consiste no conjunto de condições 
sociais que permitam e favoreçam nos seres humanos o de-
senvolvimento integral de todos os membros da comunidade.” 
Sendo assim, pode-se afirmar que, Zumbi pregava, há tempos, 
filosofias que nunca se perderam no tempo. Este grande líder já 
tinha em mente pensamentos sobre políticas públicas que vis-
lumbravam a liberdade, a igualdade e dignidade humana.

Na língua portuguesa, segundo Secchi (2013, p. 1), políti-
ca pode ter duas conotações:

Política, que vem do termo politics, que trata da atividade 
humana nas questões administrativas no exercício do poder e a 
política, do termo policy, que se refere à decisão e ação para atin-
gir algum resultado específico.

Quando nos referimos à Políticas Públicas, no tocante às 
ações que assistem a população quilombola, justificamos a te-
mática proposta, pois o povo africano, depois de terem traba-
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lhado em regime de escravidão, seus descendentes foram aos 
poucos, se mesclando à sociedade, com seus costumes e mani-
festações, contribuindo com o rico processo de miscigenação do 
Brasil. Diante das dificuldades encontradas pelos negros, surge 
a necessidade de garantir o bem estar e qualidade de vida desse 
povo, que conseguiu chamar a atenção para si e seus problemas, 
que passaram a ser um problema público devida a sua relevân-
cia. Ainda para Secchi (2013, p. 2) “A razão para o estabeleci-
mento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de 
um problema entendido como coletivamente relevante”.

O processo de criação de uma política pública, na identifi-
cação do problema, exige muito trabalho do avaliador.

Segundo Draibe (2001, p. 16) “Estudos, pesquisas e ati-
vidades apoiam-se em um conjunto de decisões, conscientes ou 
não, tomadas pelo avaliador no início e ao longo do seu traba-
lho”.

Quanto às condições de criação de uma política, Arretche 
(2001, p. 51) afirma que:

Políticas não são formuladas em condições de irrestrita 
liberdade. Dado que a formulação de um programa – com 
seus objetivos e desenho – é em si mesma um processo 
de negociações e barganhas, seu desenho final não será 
necessariamente o mais adequado, mas, sim, aquele em 
torno do qual foi possível obter algum grau de acordo ao 
longo do processo decisório.” (ARRETCHE, 2001, p. 51)

É possível dizer que políticas públicas possuem ciclo: 
nascem, crescem, maturam-se e transformam-se (Draibe, 2001).

Assim, segundo o autor, o desenvolvimento de uma políti-
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ca pública, para que ela se materialize, deve abranger cinco fases:

1) A identificação de uma questão a ser resolvida ou um 
conjunto de direitos a serem efetivados, a partir de um 
diagnóstico do problema;
2) A formulação de um plano de ação para o enfrenta-
mento do problema;
3) A decisão e escolha das ações prioritárias;
4) A implementação, através de leis e procedimentos ad-
ministrativos; e
5) A avaliação dos resultados alcançados.

Draibe, (2001) ainda descreve que no decorrer de todas 
essas fases, deve existir o monitoramento e a fiscalização, feitos 
tanto por órgãos do governo quanto por atores da sociedade civil 
em geral. Também se destaca a importância dos atores envolvi-
dos no processo de uma política pública, o acompanhamento e 
proximidade com a realidade trabalhada, que se torna indispen-
sável para obter sucesso no processo, porém essa nem sempre 
é uma realidade. Posto isto, é necessário que toda comunidade 
quilombola tenha o acesso às informações descritas em tal pro-
cesso além de ter total interesse em toda a documentação conce-
bida. Afim de que se possa garantir que tal política pública será 
realmente cumprida.

“Na verdade, com quase absoluta frequência, a informação 
é imperfeita, incompleta e até mesmo baseada em expectativas 
quanto ao comportamento futuro das variáveis da realidade.” 
(ARRETCHE, 2001, p. 51).

Efetivamente é necessária a intervenção do Estado no pro-
cesso de redistribuição dos subsídios necessários para a garantia 
do bem-estar, qualidade de vida e da dignidade humana dos me-
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nos favorecidos.
Percebe-se que, no processo de formulação de uma polí-

tica pública, embora a atuação de atores externos seja limitada 
ela não deve deixar de existir. E ainda é vital que se garanta o 
bem-estar de todos os cidadãos que compõem o processo, neste 
episódio em destaque, a comunidade quilombola.

Minayo (2000, p.8) aproxima qualidade de vida ao grau 
de satisfação humana, mediando os parâmetros de conforto e 
bem estar, o que se altera conforme a época, história, realidade 
na qual o indivíduo está inserido. “Quanto mais aprimorada a 
democracia, mais ampla é a noção de qualidade de vida, o grau 
de bem estar da sociedade e de igual acesso a bens materiais e 
culturais”. (OLGA MATOS, 1999, apud MINAYO, 2000, p. 8).

Para definir quais as políticas públicas que garantam as 
condições favoráveis de bem-estar à comunidade quilombola é 
indispensável aprofundar-se na cultura quilombola. 

As comunidades quilombolas utilizam a natureza como 
sustento e santuário cultural e acumulam, durante gerações, pa-
trimônio cultural e grande conhecimento sobre a flora/ fauna da 
região. A chegada desses descendentes trouxera uma literatura 
de valor inestimável para o Brasil, criando assim um movimento 
de territorialização. Eles trouxeram consigo uma parte da cul-
tura africana. As comunidades quilombolas não representam 
apenas um povo, mas faz parte de um dos maiores patrimônios 
materiais e imateriais, símbolo da luta pela liberdade do ser hu-
mano. Muitos são descendentes de países africanos, outros nas-
cidos já no país. Mesmo depois de tantos anos habitando o Brasil 
fazem questão de preservar uma cultura própria. Assim, devem 
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ser protegidos pelo Estado de forma a garantir todos os seus di-
reitos como cidadãos, sem que haja discriminação.

Neste cenário entram em ação as ações afirmativas. As 
ações afirmativas são políticas que visam promover a igualda-
de de oportunidade principalmente àqueles grupos socialmente 
discriminados para que possam viver com as mesmas condições 
de dignidade humana na sociedade. Essas ações podem ser um 
conjunto de políticas, ações ou até mesmo norteadores de cunho 
público ou privado, obrigatório, facultativo ou voluntário, visan-
do sempre à mudança de algo na sociedade, suas relações com o 
lugar ocupado por cada indivíduo.

Está no horizonte de qualquer ação afirmativa a remo-
ção de barreiras interpostas aos grupos discriminados, 
quer sejam elas explícitas ou camufladas e a prevenção da 
ocorrência da discriminação. O objetivo da ação afirma-
tiva é superar as desvantagens e desigualdades que atin-
gem os grupos historicamente discriminados na socieda-
de brasileira e promover a igualdade entre os diferentes. 
(MUNANGA; GOMES, 2006, p. 187).

Deste modo, nossa sociedade tem sido desafiada a viver 
um momento ímpar de construção e implementação de políticas 
específicas, voltadas às diferenças e desigualdades, que foca em 
grupos antes esquecidos pela maioria e hoje, depois de muita 
luta e resistência, avança rumo às novas conquistas e espaços.

Políticas Públicas para a preservação da cultura Negra e 
Quilombola.

Não é de hoje que a nossa sociedade, de forma global, de-
fronta-se com problemas sociais decorrentes do desenvolvimen-
to, do capital e da crescente massa trabalhadora e a sociedade 
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desde a antiguidade é solidário com o próximo, com a visão de 
que o mundo é dividido em fortes e fracos, cuja fragilidade os 
torna dependentes dos mais fortes. 

No Brasil, o grande avanço na área da Política pública foi 
com a Constituição Federal de 88, onde inovações legais afirmam 
a Assistência social como uma política, embora seja um processo 
lento e gradual e de imediato, não tenha resolvido todos os pro-
blemas inerentes às práticas de assistência social, esse avanço 
tem traçado novos rumos nas discussões de contexto econômi-
co e político, trazendo maior autonomia junto a movimentos de 
pressão e negociações com o Estado e União.

Visto assim, a assistência social torna-se plena quando 
atinge o objetivo proposto, garantindo aos assistidos as condi-
ções mínimas e necessárias para a subsistência.

A cultura quilombola, representada pelas reivindicações 
dos movimentos negros (Frente negra, 1930 e Movimento Ne-
gro Unificado - MNU, 1978) está amparada pela Constituição 
Federal de 1988, que nos artigos 215 e 216 institui Leis e dire-
trizes para que as manifestações materiais e imateriais da cul-
tura sejam reconhecidas e transmitidas para toda a sociedade. 
Da mesma forma, prevê, por meio do tombamento dos docu-
mentos e sítios históricos remanescentes dos quilombos, cons-
tituir o patrimônio cultural brasileiro. Além dos artigos citados 
da Constituição Federal, existem decretos estaduais que buscam 
ratificar o direito deste povo.

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercí-
cio dos direitos culturais e acesso às fontes da cultu-
ra nacional, e incentivará a valorização e difusão das 
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manifestações culturais.
§1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 
grupos participantes do processo civilizatório nacional.
§2º - a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas 
de alta significação para os diferentes segmentos étnicos 
nacionais.
§ 3º - A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, 
de duração plurianual, visando ao desenvolvimento 
cultural do País e à integração das ações do poder 
público que conduzem à: (Incluído pela EC 48/2005)
I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 
(Incluído pela EC 48/2005)
II - produção, promoção e difusão de bens culturais; (In-
cluído pela EC 48/2005)
III - formação de pessoal qualificado para a gestão da 
cultura em suas múltiplas dimensões; (Incluído pela EC 
48/2005)
IV - democratização do acesso aos bens de cultura; (In-
cluído pela EC 48/2005)
V - valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído 
pela EC 48/2005)
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro 
os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de refe-
rência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, pai-
sagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecoló-
gico e científico.
§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da 
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras 
formas de acautelamento e preservação.
§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da 
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lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos 
dela necessitem.
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e 
o conhecimento de bens e valores culturais.
§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural 
serão punidos, na forma da lei
§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os 
sítios detentores de reminiscências históricas dos 
antigos quilombos.
§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal 
vincular a fundo estadual de fomento à cultura até 
cinco décimos por cento de sua receita tributária 
líquida, para o financiamento de programas e projetos 
culturais, vedada a aplicação desses recursos no 
pagamento de: (Incluído pela EC 42/2003)
I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído 
pela EC 42/2003)
II - serviço da dívida; (Incluído pela EC 42/2003)
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada dire-
tamente aos investimentos ou ações apoiadas. (Incluído 
pela EC 42/2003)
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).

No tocante às Leis criadas para o negro, podemos citar 
duas que valorizam a cultura e defende o direito do negro. 

- Lei 10.639/2003 – Determina o ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira; Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasilei-
ra”, e dá outras providências.

Lei 12.288/2010 - Dispõe sobre o Estatuto da Igualdade 
Racial
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Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis 
nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril 
de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 
de novembro de 2003.
Art. 1o Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, 
destinado a garantir à população negra a efetivação da 
igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos 
individuais, coletivos e difusos e o combate à discrimina-
ção e às demais formas de intolerância étnica.
Parágrafo único.  Os programas de ação afirmativa cons-
tituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as 
distorções e desigualdades sociais e demais práticas dis-
criminatórias adotadas, nas esferas públicas e privadas, 
durante o processo de formação social do País.

Lei 12.288/2010 - Dispõe sobre o Estatuto da Igual-
dade Racial: Regulamenta o procedimento para identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 
de que trata o art. 68 do Ato das disposições Constitucionais 
transitórias (PLANALTO, 2003)

 Além dessas Leis, o Estado criou Decretos, que buscam 
proteger e ratificar os direitos adquiridos destes povos.

Decreto nº. 41.774 de 13 de maio de 1997

Dispõe sobre o programa de cooperação técnica e de ação 
conjunta a ser implementado entre a procuradoria geral 
do estado, a secretaria da justiça e da defesa da cidadania, 
a secretaria do meio ambiente, a secretaria da cultura, a 
secretaria de agricultura e abastecimento, a secretaria da 
educação e a secretaria do governo e gestão estratégica, 
para identificação, discriminação e legitimação de terras 
devolutas do estado de São Paulo e sua regularização fun-
diária ocupadas por remanescentes das comunidades de 
quilombos, implantando medidas sócio econômicas, am-
bientais e culturais. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 
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SÃO PAULO, 1997, SEÇÃO 1)

Decreto nº. 42.839 de 4 de fevereiro de 1998.

Regulamenta o artigo 3º da Lei nº. 9.757, de 15 de feve-
reiro de 1997, que dispõe sobre a legitimação de posse 
de terras públicas estaduais aos Remanescentes das Co-
munidades de Quilombos, em atendimento ao artigo 68 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, 1998, p. 08)

Para que pudessem ser reconhecidas diante das Leis, as 
comunidades precisavam se auto identificar, se reconhecendo e 
se enquadrando na ideia até então pouco clara para a sociedade 
civil, política e acadêmica o que é ser remanescente de quilom-
bo. Silva, S. (2012, p. 12) denomina esse movimento transitório 
de Identidade Política.

Do direito conquistado pelo movimento negro surge a 
identidade política do quilombola. Muitas comunidades, 
até então em geral ditas apenas “comunidades negras” ou 
que habitavam as chamadas “terras de preto” passam a se 
assumir quilombolas. Diante deste fenômeno houve uma 
ressemantização do conceito de quilombo, ampliando-o, 
propiciando que um número crescente de comunidades 
passasse a se autodeterminar desta maneira. (SILVA S., 
2012, p. 12).

A comunidades quilombolas no Vale do Ribeira/ SP

O Vale do Ribeira está localizado entre São Paulo e Curi-
tiba, duas das capitais mais ricas do Brasil, porém é a região 
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menos desenvolvida do estado de São Paulo por sua condição 
ambiental, que interfere no processo de desenvolvimento regio-
nal, pois abriga o maior remanescente da mata atlântica, dos 7% 
restantes em todo o território nacional, 21% estão no Vale do 
Ribeira.  É no Vale do Ribeira que se encontra a maior concen-
tração de comunidades quilombolas do estado, segundo a base 
cartográfica do Inventário Cultural de Quilombos do Vale do Ri-
beira (2013). A região conta com 66 comunidades quilombolas, 
cada uma com seu modo de preservar suas tradições, o que  tor-
na suas questões próprias, necessitando de políticas específicas 
no tocante as suas terras e questões latifundiárias. (ANDRADE 
e TATTO, 2013, p. 11)

O processo de organização político social das comunidades 
quilombolas iniciou-se na década de 80, onde a Comissão Pasto-
ral de Terras (CPT) realizou o trabalho de base. No Vale do Ri-
beira este processo iniciou-se na década de 90, quando foi criado 
a EAACONE (Equipe de Articulação e Assessoria das Comuni-
dades Negras do Vale do Ribeira), constituída pelas lideranças 
quilombolas, apoiadores e adeptos.

Este foi o marco inicial no processo de levantamento das 
comunidades existentes e reconhecimento de identidade, tra-
çando definições que facilitariam o processo de reconhecimento 
territorial e garantia dos direitos fundamentais dos remanescen-
tes em âmbito nacional. 

O Vale do Ribeira possui 66 comunidades quilombolas 
apontadas pelo Movimento Quilombola e mesmo após a Consti-
tuição Federal de 88, em 2013 o Inventário Cultural das Comu-
nidades quilombolas do Vale do Ribeira identificou apenas 21 
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comunidades reconhecimento oficialmente e somente seis pos-
suíam o título homologado pelo poder público, pois sua maior 
luta é em busca das terras, ocupadas por grileiros e fazendeiros 
requerentes de usucapião, o que reduz em grande proporção as 
terras para plantio e criação de roças, tradicionalmente cultiva-
das.

A comunidade quilombola do Peropava - Vale do Ribeira/ 
SP na luta para que políticas públicas culturais e educacio-
nais possam ser respeitadas.

É sabido que políticas culturais pertencem ao povo e são 
democráticas, pois estão presentes em nossas memórias, em 
nosso presente e em nosso futuro. Desta forma, devem ser 
continuadas independentes de sua gestão. Ou seja, em uma ação, 
os projetos concebidos não podem ser descontinuados por conta 
de uma nova gestão.  É direito do povo ter acesso a políticas 
públicas culturais e cabe ao Estado garantir tal feito.

A respeito à dignidade dos Direitos Humanos, principal-
mente dos marginalizados – menos favorecidos – pode- se dizer 
que a luta por condições mínimas de vida e de desenvolvimento 
da pessoa humana é constante. Por isso, a comunidade Peropava 
uniu forças para garantir seus direitos para que continuassem 
ter em suas Terras uma unidade de ensino de educação bási-
ca. Pois o município pretendia fechar a única escola do povoado 
existente neste quilombo.  

É sabido que fechamento de escolas no Brasil não é um 
fenômeno novo e ocorre, principalmente, nas áreas rurais 
do país, desde a década de 1960 (Ferreira; Brandão, 2012). 
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O fim de uma instituição de ensino público rural é motivado, 
quase sempre, pela redução de alunos em fase de escolar, isto 
se deve à migração massiva da região rural para as cidades. 
Entretanto, assegurar que uma escola rural permaneça em total 
funcionamento garante que a criança permaneça em condições 
favoráveis ao aprendizado em sua própria comunidade.

A luta da comunidade do Peropava, do Vale do Ribeira, 
para que sua unidade de ensino de educação básica não seja su-
primida é longínqua. A Escola Municipal de Educação Básica 
“José Bruno”, construída em uma área cedida pela comunidade à 
prefeitura e conta com a colaboração da comunidade para a doa-
ção e preparação dos alimentos, foi fechada em 2005 e reaberta 
em 2011, causando grandes transtornos para os discentes qui-
lombolas, que precisavam enfrentar situações precárias de trans-
lado para as novas escolas para as quais eram encaminhados.

Para o governo municipal da atual gestão, escolas multis-
seriadas e poucos alunos devem ser fechadas e alunos devem 
ser encaminhados para as escolas mais amplas, localizadas na 
cidade. Assim fica evidente que os gestores estão preocupados 
apenas com a economia na administração escolar. Com os custos 
gastos em uma comunidade onde há poucos membros em idade 
escolar. Preocupam-se apenas no que pode elevar o orçamento 
do município. Entretanto, as perdas para os discentes são inú-
meras:

• A falta de assistência adequada eleva a evasão escolar, 
visto que o aluno precisa sair de sua residência de madru-
gada para não chegar atrasado à escola. 
• O transporte até a unidade de ensino, muitas das vezes, 
é desapropriado para locomoção do educando. 
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• As crianças passam muito tempo fora de seu lar, o que 
demanda um reforço em seu lanche, que nem sempre é 
possível. 
• Retornam para suas casas muito cansadas da viagem 
diária - o que não deve acontecer com crianças em idade 
escolar. Crianças merecem tempo para o lazer, o descan-
so e o convívio familiar  - o que não lhes é assegurado 
quando precisam se locomover por grandes distâncias no 
propósito de obter educação.

A comunidade de Peropava ocupa suas terras desde 1850. 
Os primeiros a morarem nesse local foram negros livres vindos 
do bairro de Guaviruva e da cidade de Iguape, em busca de terras 
livres para morar e criar seus filhos.

 Basearam suas vidas sobre uma base geográfica, física 
e social formadora de uma territorialidade negra. “Dentro dela 
elaboram-se formas específicas de ser e existir enquanto campo-
nês e negro” (GUSMÃO, 1992 p.117).

Assim, a comunidade Peropava, no município de Regis-
tro, fez valer seus direitos descritos na Constituição Brasileira 
de 1988.  A comunidade entrou com uma Ação Civil Pública, 
por meio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo com o 
pedido de Liminar junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, da Comarca de Registro/ SP para salvaguardar as ativida-
des educacionais em sua comunidade, o que garante de todos 
os seus membros o exercício da cidadania, da diversidade, da 
valorização de suas artes, do direito igualitário, do combate à 
ignorância e do desenvolvimento social.  

Na Petição há o relato de que o município não tem arcado 
com a manutenção da escola, que ficou fechada por um perío-
do. Foi reaberta em 2011, mas sem grandes investimentos. Em 
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2017 o governo municipal resolveu fechá-la, de forma unilateral 
e autoritária, sem consultar todos os moradores da comunidade 
quilombola do Peropava. Não houve um estudo que informasse 
o impacto de tal ato na vida das crianças quilombolas. Então, o 
gestor do município decidido que as crianças frequentariam as 
aulas por dois ou três dias na unidade escolar do bairro Serrote. 
Unidade mais próxima entre a comunidade quilombola e a cida-
de de Registro. Em uma distância da compreendida de 52KM, da 
BR-116/- 426 a BR-116/478. Com ruas escuras, sem asfalto e de 
difícil acesso, principalmente em dias chuvosos. 

As prerrogativas justificadas pelo município sobre o fe-
chamento da unidade escolar era que não havia matrículas sufi-
cientes que justificassem a permanência da escola Municipal de 
Educação Básica José Bruno, escola que atende a comunidade 
quilombola.

Entretanto, a união da comunidade quilombola fez valer 
seus direitos descritos nos documentos legais que aparam a 
criança e as comunidades quilombolas. Segundo a Constituição 
Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
e a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) a 
educação é direito público subjetivo; a matrícula em escola pró-
xima da residência é garantia e um dos deveres do estado; e sua 
comunidade, não poderia permitir tal situação prejudicasse no-
vamente seus descendentes depois de conhecerem as leis que 
regem à educação em nosso país.

Foi uma luta árdua, mas venceram. A  comunidade qui-
lombola de Peropava não aceitou o fechamento de sua escola. A 
justiça determinou o não fechamento e atendimento a todas as 
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demandas solicitadas.
 Eis a decisão da juíza:

Por estas razões, satisfeitos os requisitos legais, conce-
do a tutela de urgência para determinar que o Municí-
pio de Registro mantenha o ensino fundamental, anos 
iniciais, na Escola Municipal de Educação Básica “José 
Bruno” criada pela Lei Municipal nº 1182/2011 e pre-
vista no Plano Municipal de Educação Decenal de Re-
gistro (2015-2025), sob pena de incidência de multa 
diária no valor de R$ 1000,00, e ainda a concessão da 
tutela para que o Município de Registro, promova o 
completo e preciso levantamento de estudantes da co-
munidade interessados no serviço educacional de sua 
competência (creche, pré-escola, ensino fundamental 
anos iniciais), bem como apresente Planejamento e Cro-
nograma, no prazo máximo de 30 dias, para implemen-
tação de serviço educacional de creche e pré-escola na 
Comunidade Quilombola de Peropava, sob pena de inci-
dência de multa diária no valor de R$ 10.000,00. O des-
cumprimento da decisão poderá acarretar responsabili-
dade criminal do Prefeito, pela prática de desobediência. 
Cite-se e intime-se o demandado da presente decisão. O 
mandado deverá ser cumprido pelo oficial de justiça que 
estiver de plantão. Int. Registro, 30 de janeiro de 2018”. 
E orientação de que o não cumprimento da decisão pode-
ria acarretar responsabilidade criminal do Prefeito, pela 
prática de desobediência. (SÃO PAULO, 2018)

Considerações finais

Este trabalho procurou evidenciar um breve olhar sobre a 
trajetória dos negros no Brasil, suas lutas e conquistas. Realçar 
as comunidades quilombolas, suas raízes culturais com ênfase 
na comunidade Peropava no Vale do Ribeira-SP, a garantia do 
direito igualitário e o combate à ignorância. Neste sentido, polí-
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ticas públicas tornam-se as principais representantes da cultura 
negra. Comprovou-se o movimento negro, a luta da comunidade 
Peropava em prol de seus direitos.

Assim, com esse estudo percebe-se que um dos desafios 
para a garantia da materialidade de uma política pública, precisa 
seguir as cinco fases descritas por Draibe, (2001). Além de ha-
ver o monitoramento e a fiscalização, feito tanto por órgãos do 
governo – da prefeitura, quanto por atores da sociedade civil em 
geral – a comunidade Peropava do Vale do Ribeira. Afim de que 
se possa garantir que tal política pública seja realmente cumpri-
da.

A vigilância de seus direitos permitiu que a comunidade 
obtivesse uma resposta positiva na 1ª Instância da decisão à ação 
civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, impedindo assim 
que a escola municipal de educação básica fosse fechada nova-
mente e ainda, que cessasse com qualquer medida destinada ao 
fechamento da unidade de ensino sob pena de multa diária em 
caso de descumprimento, inibindo assim, qualquer tentativa de 
violação dos direitos básicos das crianças da comunidade. A deci-
são atende à ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública. 

Enfim, no que tange o apoio total dos gestores do muni-
cípio de Registro para com a Comunidade Peropava percebe-se 
que há um longo caminho a ser percorrido, muitas conversas 
precisam acontecer entre a gestão e a comunidade, para que po-
pulação quilombola sinta-se amparada. Mas por enquanto, a ba-
talha - educação como direito de todas as crianças do município, 
não importando aonde residam - foi vencida por uma comunida-
de unida e participativa.
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INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo universal que é compre-
endido por uma redução das atividades funcionais. Apesar de 
não estabelecido oficialmente, o termo envelhecimento é fre-
quentemente empregado para descrever as mudanças de forma 
e função ao longo da vida, que ocorrem no organismo após a 
maturação sexual e que progressivamente comprometem a ca-
pacidade de resposta dos indivíduos ao estresse ambiental e ä 
manutenção do seu equilíbrio. (CAMACHO E COELHO, 2010; 
FREITAS E PY, 2013)

Envelhecer é um processo natural que caracteriza uma eta-
pa da vida do homem e dá-se por mudanças físicas, psicológicas 
e sociais que acometem de forma particular, cada indivíduo com 
sobrevida prolongada. (MENDES et al,2005)

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial 
e, no Brasil, as modificações se dão de forma radical e bastan-
te acelerada, processo que, do ponto de vista puramente demo-
gráfico, deve-se unicamente ao rápido e sustentado declínio da 
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fecundidade. As projeções mais conservadoras indicam que em 
2020, seremos o sexto país do mundo em número de idosos, 
com um contingente superior a 30 milhões de pessoas. (CAR-
VALHO E GARCIA, 2003).

A OMS (2015) define o idoso a partir da idade cronológica, 
portanto, idosa em países em desenvolvimento, é aquela pessoa 
com 60 anos ou mais; e em países em desenvolvimento com 65 
anos ou mais. No Brasil, de acordo com o IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada), são considerados idosos jovens 
aqueles que têm entre 60 e 70 anos de idade, medianamente ido-
sos a partir de 70 até 80 anos, e muito idosos acima de 80 anos.

O aumento do envelhecimento desta população vem acom-
panhado de muitos desafios a serem enfrentados pelos gestores 
públicos, nas mais diversas áreas da vida em sociedade, como 
por exemplo, manter a qualidade de vida desses sujeitos, princi-
palmente daqueles que já passaram por algum problema grave. 
(PANHOCA E BONINI, 2015)

Além desta contestação, atualmente tem-se observado, 
nas relações que a sociedade estabelece com o idoso, não ape-
nas uma mudança de valores, mas um aumento da esperança 
de vida, passando o idoso a ser merecedor de cuidado e atenção 
especiais inexistentes nos últimos dois séculos. A mudança se 
deve ao arsenal tecnológico que a medicina dispõe devido ao seu 
crescente progresso, favorecendo a longevidade e contribuindo, 
dessa maneira, como um dos fatores para o aumento significa-
tivo da população idosa, passando as doenças crônicas a serem 
enfrentadas com mais tranquilidade do que no passado. (LIMA 
et al, 2010)
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O primeiro marco de conquistas relacionadas aos direitos 
dos idosos ocorreu em 10 de dezembro de 1948, quando a As-
sembleia Geral das Nações Unidas adotou e proclamou a Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos, definindo que:

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os 
seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalida-
de, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. 
Os direitos humanos incluem ainda, o direito à vida, e a 
liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito 
do trabalho e a educação, entre muitos outros. Todos me-
recem estes direitos, sem discriminação. (ONU, 2015).

Neste documento, no artigo 25, estão declarados os direi-
tos dos idosos:

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança, em 
caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência em cir-
cunstâncias fora de seu controle.

No Brasil, o envelhecimento populacional, trouxe diversas 
mudanças sociais, estruturais e culturais. Em virtude da grande 
demanda de idosos, muitas inovações se fazem necessárias a fim 
de aprimorar o tratamento dispensado a estas pessoas. (SAN-
TIN e BOROWSKI, 2006)

A Constituição Federal de 1988, lei fundamental e suprema 
do Estado, foi o primeiro dos marcos legais, que surgem como 
defesa na tentativa da manutenção dos direitos dos idosos, com 
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vários artigos que trazem claramente, direitos expressos destes 
cidadãos.

Após a promulgação da Constituição de 1988, outras leis 
surgiram amparando a pessoa idosa: O Código do Consumidor 
(1990), Estatuto do Ministério Público da União (1993), Lei Or-
gânica da Assistência Social – LOAS (1993), Política Nacional do 
Idoso (1994) que assegura os direitos sociais e amplo amparo 
legal ao idoso e estabelece as condições para promover sua inte-
gração, autonomia e participação efetiva na sociedade. Objetiva 
atender às necessidades básicas da população idosa no tocante 
a educação, saúde, habitação e urbanismo, esporte, trabalho, as-
sistência social e previdência, e justiça. É precedida pelo Estatu-
to do Idoso (2003), que regulamenta os direitos assegurados a 
todos os cidadãos a partir dos 60 anos de idade, estabelecendo 
também deveres e medidas de punição. É a forma legal de maior 
potencial da perspectiva da proteção e regulamentação dos direi-
tos da pessoa idosa. E, mais atualmente a Política Nacional da 
Pessoa Idosa (2006) e no âmbito do Estado de São Paulo, temos 
a aprovação da Política Estadual do Idoso (2007). (SÃO PAULO, 
2009)

Com o objetivo de discutir a moradia como direitos hu-
manos da população idosa, o presente artigo tem o intuito de 
trazer as questões relativas ao envelhecimento e a prevalência 
de idosos na população brasileira, bem como, as possibilidades 
de moradia oferecidas a esta população, baseados em legislações 
que legitimam este direito, considerado pela ONU, como huma-
no e fundamental.

Traz também como opção, o Programa Vila Dignidade, par-
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te integrante do Plano Estadual para a pessoa Idosa do Governo 
do Estado de São Paulo, especificamente implementado na cida-
de de Mogi das Cruzes.

Trata-se de uma pesquisa exploratória documental, a partir 
de dados disponíveis em sites e documentos oficiais eletrônicos, 
além de revisão bibliográfica e da legislação pertinente ao tema, 
com Observação ”in loco”, realizada de maneira informal no lo-
cal.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Estudar a complexidade do envelhecimento, suas implica-
ções e particularidades, torna-se tema cada vez mais relevante 
nos países em desenvolvimento, assim como nos países desen-
volvidos, em virtude de o grupo formado pela população idosa 
apresentar em crescimento maior em relação aos demais grupos 
etários. (DEUS, 2010)

A partir da constatação do aumento da população idosa e 
da expectativa de vida que em 1999 era de 70 anos, e em 2009, 
passou para 73,1 anos – um aumento de 3,1 anos em uma déca-
da, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), há desafios sociais e econômicos a serem enfrenta-
dos pelos governos, como elaborar políticas sociais que atendam 
este grupo populacional, de forma a garantir um envelhecimento 
saudável e ampliado aos gêneros e etnias diferentes. (MONTEI-
RO e MONTEIRO, 2013)

Estas políticas públicas devem basear-se inicialmente no 
texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e depois 
no Estatuto do Idoso, que preveem direito a moradia a todo ser 
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humano, obedecendo às peculiaridades e as reais necessidades 
desta população, que entre várias demandas, têm no quis Ito 
moradia, um grande desafio. (VIZIOLI et al, 2010)

Não só no Brasil, mas na maior parte do mundo, o número 
de idosos em áreas urbanas aumentou e tende a crescer ainda 
mais. Esse fato agrava mais a demanda por moradia nas cidades, 
constituindo desafios para a inserção dessa população no espaço 
urbano de forma digna e equitativa. (MONTEIRO e MONTEI-
RO, 2013)

Outro fator a se considerar dentro desta questão está no 
fato desta população não possuir recursos financeiros adequados 
à aquisição de imóveis, pois muitos possuem renda mensal abai-
xo de índices inflacionários. Pesquisas do IBGE (2010) mostram 
que 43,2% dos idosos do país, vivem com renda domiciliar per 
capita de até um salário mínimo. Estas mesmas pesquisas, reve-
lam ainda, que na sua maioria, os idosos possuem nas pensões 
e aposentadorias sua principal fonte de renda. (VIZIOLI et al, 
2010)

Diante das oscilações e crises econômicas pelas quais o 
Brasil vem passando desde a década de 80, e principalmente, do 
pouco investimento público no setor, o sonho da casa própria, 
não se efetivou para a maioria da população brasileira. Para se 
consolidar o direito à moradia, efetivamente, isto é, ampliar o 
acesso à moradia a uma parcela cada vez maior da população, 
muito há de ser feito pelo Poder Público. (DEUS, 2010)

Este Programa, criado através do Decreto estadual n.o 
54.285 de 29/04/2009, é um programa habitacional, voltado ao 
atendimento de idosos. O Programa Vila Dignidade se insere 
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no Plano Estadual para a Pessoa Idosa do Governo do Estado de 
São Paulo – FUTURIDADE, tendo parcerias entre a Secretaria 
estadual da Habitação, a Companhia de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), a Secretaria 
Estadual da Assistência e desenvolvimento Social, a Secretaria 
Estadual de Economia e Planejamento, a Secretaria Estadual da 
Cultura, o Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e 
Cultural do Estado de São Paulo (FUSSESP), além das prefei-
turas dos municípios paulistas interessados em participar.  (VI-
ZIOLI et al, 2010)

O Programa Vila Dignidade foi criado para atender idosos 
com autonomia comprometida pela falta de saúde e também de 
renda. Fornece habitação com suporte de serviços de saúde e 
proteção social, com enfoque intersetorial, envolvendo parceiros 
no âmbito estadual, municipal e da sociedade civil, garantindo 
que os idosos sejam capazes de manter sua independência, numa 
moradia apropriada às condições de seu ciclo de vida, minimi-
zando o risco e a possibilidade do asilamento. (CDHU, 2010)

Neste contexto, a ideia é fornecer moradias especiais, des-
tinadas a este público tão diferenciado e com necessidades es-
pecíficas, com o intuito de diminuir riscos comuns nesta fase 
da vida: quedas e acidentes, através da implantação de itens 
de segurança, que forneçam acessibilidade e conforto (barras 
de apoio, pias e louças sanitárias em altura adequada, rampas 
e pisos antiderrapantes, entre outros). Geralmente são núcleos 
com até 24 unidades, acompanhadas de área de lazer e centro de 
convivência, além de apoio da rede local de proteção ao Idoso 
(principalmente saúde). (CDHU, 2010)
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Porém, é claro, alguns obstáculos são perceptíveis dentro 
do programa, que acaba por inviabilizar o sonho para muitos dos 
nossos idosos, pois para a inserção ao programa ser efetivado, 
algumas exigências precisam ser cumpridas, como: o idoso ter 
60 anos ou mais, ser independente para a realização de ativida-
des ou tarefas diárias, o que não é a realidade encontrada, visto 
que o surgimento das doenças crônico-degenerativas estão di-
retamente relacionadas a esta fase da vida. Outro item a ser ob-
servado, diz respeito ao rendimento familiar, que deve alcançar 
até dois salários mínimos, que conforme já mencionado, dados 
do IBGE (2010) nos trazem que 43,2% da população idosa tem 
rendimento até um salário mínimo. E outros itens, facilmente 
comprováveis, como o fato de ter ou não vínculos familiares e 
residir no município há pelo menos dois anos. (MONTEIRO e 
MONTEIRO, 2013)

Fazendo parte integrante deste projeto, como o primeiro 
município da Região Metropolitana da Grande São Paulo, a cida-
de de Mogi das Cruzes, através de sua Prefeitura, foi o 16º mu-
nicípio a participar do programa junto ao Governo do Estado de 
São Paulo, inaugurando em Agosto de 2015, com 22 unidades. O 
empreendimento foi construído no Distrito de Braz Cubas, onde 
cada unidade conta com 44m2 de área construída (com cozinha, 
dormitório, banheiro, área de serviço e espaço externo nos fun-
dos, para a criação de horta ou jardim). (MOGI DAS CRUZES, 
2015)

Os imóveis serão utilizados por idosos autossuficientes, 
com mais de 60 anos, e com renda mensal de até um salário 
mínimo, e que viviam sozinhos ou possuam vínculos familiares 
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extremamente fragilizados. (CDHU, 2010)
A prefeitura lembra ainda, que todos os imóveis possuem 

recurso de acessibilidade e banheiro adaptado. Esta versão de 
Mogi das Cruzes possui ainda, uma campainha especial no ba-
nheiro (fig.1) e no quarto (fig. 2) para casos de emergência.  Os 
imóveis serão entregues com todo o mobiliário e equipamentos 
básicos. (MOGI DAS CRUZES, 2015).

Figura 1. Banheiro das casas da vila dignidade – Mogi das Cruzes

Fonte: Imprensa CDHU.

Em países em desenvolvimento, como o Brasil, o desenvol-
vimento urbano, fruto do desenvolvimento tecnológico e econô-
mico, e o envelhecimento da população, são os grandes desafios 
para este século. O aumento do número de pessoas com mais de 
60 anos, implica em uma série de implementações e adequações 
nos diversos setores: transporte, espaços urbanos, social, saúde 
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e moradia. (VIZIOLI et al, 2010).
E assim, percebe-se, mesmo que muito lentamente, que a 

questão da moradia começa a surgir, como um item a ser mais 
bem observado pelo Poder Público. A nível estadual, o Programa 
Minha Casa Minha Vida, vem possibilitando o acesso à moradia, 
mesmo para pessoas em fase de envelhecimento. Outro progra-
ma interessante proposto pelo governo, este do Estado de São 
Paulo, é o da Vila Dignidade. (DEUS, 2010)

Figura 2. Quarto das casas da Vila dignidade – Mogi das Cruzes

Fonte: Imprensa CDHU.

Além das moradias, o projeta contempla os moradores 
com espaços comuns para convivência, como salão social e salão 
de práticas esportivas (fig. 3).
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Figura 3. Área comum

Fonte: Imprensa CDHU.

Para melhor compreender esta realidade, foi realizada uma 
vista in loco da Vila Dignidade de Mogi das Cruzes. Verificou-se 
que a área construída se localiza num bairro residencial da cida-
de – Braz Cubas, que se mostrou inclusive, inicialmente como 
de difícil acesso para uma população com dificuldades motoras, 
como o idoso.

O condomínio é murado e fechado com portão, tudo aca-
bado com muito esmero, organizado e limpo. Apesar do in-
tuito inicial, não ser o de uma visita detalhada ao local, foi o 
que acabou ocorrendo. Fomos recebidas por uma funcionária 
responsável pela limpeza e manutenção das áreas comuns, que 
imediatamente, diante de nossa identificação, nos apresentou a 
Assistente Social, que permanece no local, três vezes por sema-
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na, das 08h00min as 14h00min.
Abordando os temas urbanização e envelhecimento, pes-

quisas mostram que oitenta por cento (80%) dos idosos brasi-
leiros vivem em centros urbanos e que o Brasil apresenta a tran-
sição demográfica mais acelerada da América Latina. Também se 
observa uma tendência crescente mundial, onde os idosos maio-
res de 60 anos moram sozinhos, mostrando com isso, a dimi-
nuição do número de idosos morando com filhos. No Brasil essa 
tendência também aumenta. No Estado de São Paulo, 19,4% dos 
idosos, moram sozinhos. (CAMARANO, 2011; IBGE, 2000).

A assistente social nos mostrou as instalações do centro 
de convivência e confirmou o que tínhamos apurado via levanta-
mento documental e bibliográfico. As residências são entregues 
absolutamente adaptadas e mobiliadas para cada um dos idosos.

Cada um dos 22 moradores tem sua própria moradia, cus-
teada totalmente com verbas públicas. Outra questão interes-
sante, foi o fato de que geralmente, para se participar do projeto, 
o idoso tem que apresentar comprovante de benefícios em torno 
de 02 salários mínimos. Em Mogi das Cruzes, para que a deman-
da diminuísse e pudesse atender alguns idosos, esta exigência 
foi alterada, para rendimentos de até 01 salário mínimo.

A estrutura em si, é de excelente qualidade, porém como 
a inauguração é recente, ainda falta complementar a estrutura 
com profissionais que devam completar o quadro de funcioná-
rios: uma nutricionista, um psicólogo e um educado físico, entre 
outros.

Interessante lembrar, que inicialmente, a impressão de 
que o acesso era dificultado, foi mudado, quando nos foi infor-
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mado, que em frente ao local tem um ponto de ônibus – que não 
foi observado por nós.

A população residente no complexo é atendida, na sua 
maioria, por uma Unidade Básica de Saúdem localizada a 200 m 
do local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mundo está envelhecendo, e com o surgimento deste 
fenômeno, a problemática habitacional surge. A questão é um 
entrave, levando-se em conta, que geralmente os rendimentos 
desta faixa etária da população não são suficientes para a aqui-
sição de um imóvel, que cada vez, alcança um valor mercantil 
maior.

Idosos com este perfil – baixa renda, fragilidade nas rela-
ções familiares e morando sozinho, necessitam de políticas pú-
blicas habitacionais que efetivem o direito à moradia digna.

Para tanto, são imprescindíveis o surgimento de opções, 
tanto do poder público, como da sociedade como um todo, a fim 
de atender a esta nova demanda.

A visita foi efetiva, pois além de conhecer a estrutura física, 
verificou-se a grande oportunidade dada a estes primeiros idosos 
beneficiados com o programa, de resgatar sua autoestima, pois 
antes moradores de acomodações precárias, hoje usufruem de 
moradias decentes, confortáveis e dignas. Percebeu-se claramen-
te a importância destes fatores na vida de cada um deles, prin-
cipalmente, porque a assistente social nos informou que muitos 
deles após a mudança para a Vila Dignidade, conseguiram inclu-
sive iniciar processo de ressocialização familiar.
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É uma pena que seja um programa ainda muito tímido, 
diante da demanda de necessitados, mas de qualquer forma, 
extremamente valoroso do ponto de vista humano.

A experiência da visita na Vila Dignidade de Mogi das Cru-
zes, nos trouxe um panorama esperançoso, onde observamos 
que com as políticas públicas voltadas para o idoso, já existen-
tes, é totalmente possível, atende-lo em vários aspectos, princi-
palmente o da moradia digna.
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fera no Alto Tietê. Já foi monitora em histologia e embriologia 
humana, palestrante na Eco-Sexta de Guararema, acerca da pre-
servação de polinizadores.

Flávia Aparecida Machado Cordeiro
Nutricionista, mestre em Políticas Públicas, pela Univer-

sidade de Mogi das Cruzes (UMC), pós-graduada em Nutrição 
e Saúde aplicada à prática pedagógica (UNIFESP-EPM), docente 
em Nutrição da Universidade de Mogi das Cruzes

Fábia da Silva
Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de 

Mogi das Cruzes; professora de ciências e biologia na rede esta-
dual de ensino.

Fabiana Diniz Lopes
Mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Mogi 
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das Cruzes - UMC, Especialista em Direito Processual Civil pela 
Universidade Bras Cubas - UBC, Bacharel em Direito pela Uni-
versidade Bras Cubas - UBC e Advogada.

Fábio Bortoloto
Bacharel em design pela Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho – UNESP, pós-graduado em marketing 
e vendas [mba] e cursando mestrado em  políticas públicas, na 
Universidade de Mogi das Cruzes – UMC. Professor universi-
tário. diretor de projetos de design pela Castro - Escritório de 
Design, com ênfase em projetos de sinalização direcionado à 
segurança do trabalho, design de serviços e informação, proje-
tos de identidade visual, branding, projetos gráficos editoriais 
e pesquisas em etnodesign para resgatar a história, a memória 
e contribuir para o registro de um grupo étnico. Editor de arte 
em diversas publicações segmentadas. Atua também na área de 
marketing de conteúdo e de relacionamento.

Francisco Carlos Franco 
Doutor e Mestre em Educação: Psicologia da Educação 

pela Pontifícia Universidade Católica PUC-SP. Atualmente é pro-
fessor do Programa de Mestrado em Políticas e no Curso de Pe-
dagogia na Universidade de Mogi das Cruzes.

Gabriel Nery da Silva
Servidor Público; Mestre em Ciência e Tecnologia em Saú-

de; Especialização em Logística e Operações; Tecnólogo em Lo-
gística.
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Giani de Cássia Santana 
Mestre em Políticas Públicas Culturais pela Universida-

de de Mogi das Cruzes (2017. Possui graduação em Letras pela 
Universidade Braz Cubas (2001), Pós-graduação em Metodolo-
gia do Ensino de Língua Portuguesa também pela Universidade 
Braz Cubas (2003) e graduação em Pedagogia pela Universidade 
Nove de Julho (2013). 

Guaraci Duran Cordeiro 
Zootecnista pela Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro. Mestrado e doutorado em Entomologia pela Universi-
dade de São Paulo (FFCLRP). Pós-doutorado em Ecologia na 
Universidade de São Paulo (IBUSP). Tem experiência na área de 
interações polinizador-planta, inventários e monitoramentos de 
polinizadores, apicultura e meliponicultura.

Hamilton de Oliveira Telles Junior
Mestre em Políticas Públicas na Universidade de Mogi das 

Cruzes (UMC). Graduado em Psicologia pela Universidade Braz 
Cubas, Bacharel e Licenciado (UBC). Licenciado em Pedagogia 
pela Universidade Camilo Castelo Branco, Administração Esco-
lar e Supervisão Escolar. Especialização (UCCB) Pós-Graduação 
Lato-sensu em Informática em Educação pela Universidade Fe-
deral de Lavras (UFLA). 

Jair do Prado Silva
Mestrando em Políticas Públicas na Universidade de Mogi 

Das Cruzes (UMC). Pós-graduado em Psicopedagogia Clínica e 
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Instucional pela Faculdade São Brás. Licenciatura em Filosofia 
pela Universidade Católica Dom Bosco - UCDB. Pós-graduado 
em Filosofia Clinica pela ITECNE. Graduado em Pedagogia pela 
Faculdade de Presidente Venceslau – AEPREVE

Jefferson Mariano 
Doutor em Desenvolvimento Econômico (IE- Unicamp). 

Professor da Faculdade Cásper Líbero e Pesquisador do IBGE.

João André Tavares Fernandes
Mestre em Educação pela Universidade Cidade de São Pau-

lo (UNICID), graduado em Adminsitração pelo Centro Univer-
sitário do Norte Paulista, pós graduado em Gestão Estratégica 
de Negócios professor na UNICID, FATEC – Mogi das Cruzes e 
Coordenador dos cursos de Administração e Relações Interna-
cionais na Universidade de Mogi as Cruzes. 

Johnny Fernandes da Silveira
Possui graduação em Educação Física - Clube Náutico Mo-

giano (2010) e Mestrado em Políticas Públicas pela Universida-
de de Mogi das Cruzes (2015). Professor do Projeto Mogi Para-
limpíco, Professor da Universidade Mogi das Cruzes, curso de 
Educação Física Licenciatura e Bacharelado.

Kelli Pereira de Oliveira
Mestrado em Políticas públicas na UMC - 2016 na Linha 

de pesquisa Políticas Culturais: diversidade e cidadania. Gradu-
ação em Letras: Português/ Inglês e suas Respectivas literaturas 



775

pela UNISEPE - 2011.

Ivone Panhoca
Fonoaudióloga e Bacharel em Letras pela PUC-Campinas. 

Mestre e Doutora em Linguística pela UNICAMP. Pós doutora-
mentos nos EUA e na Espanha. Docente do Programa de Mes-
trado em Políticas Públicas da Universidade de Mogi das Cruzes 
(UMC)

Kátia E.V.Bonani
Graduação em Psicologia - Universidade Metodista de São 

Paulo; MBA em Desenvolvimento e Gestão de Pessoas – Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV); Certificação de Coaching – Marcon-
des Consultoria; Desenvolvimento de Liderança – Tailor Made 
Consulting; Líder do Futuro – Crescimentum. Professora na 
Universidade Mogi das Cruzes (UMC). 

Leticia Karen da Silva
Estudante de Direito na Universdiade de Mogi das Cruzes, 

UMC.

Luci Mendes de Melo Bonini
Doutora e Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-

-SP, docente no Mestrado em Políticas Públicas da Universidade 
de Mogi das Cruzes e colaboradora no Mestrado em Habitação: 
Tecnologia e Planejamento do Instituto de Pesquisas Tecnológi-
cas de São Paulo (IPT-SP, USP). Líder do GRUPPU, CNPq.
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Luiz Teruo Kawamoto Jr.
Servidor Público; Bolsista de Produtividade em Pesquisa 

CNPq; Professor universitário; Doutor em Engenharia Biomé-
dica; Mestre em Tecnologia Ambiental; Especialista em Infor-
mática na Saúde; MBA em Tecnologia da Informação Aplicada à 
Gestão; Tecnólogo em Informática; Bacharel em Administração.

Laiane Aparecida Soares Sena Nery
Professora ensino técnico; Mestra em Políticas Públicas; 

Especialização em Logística e Operações; Tecnóloga em Logís-
tica.

Marcela Valeska Rossin
Graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Cam-

pinas em 1999. Especialista em Linguagem pela UNAERP em 
2002. Estagiária na área de Audiologia no Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em 2000. Fonoau-
dióloga Clínica atuando nas áreas de Disfagia, Linguagem, Mo-
tricidade Oral, Voz, Audição, Fonoaudiologia Escolar, Audiologia 
Clínica e Ocupacional.

Marcelo da Cruz Nehme
Mestrando em Políticas Públicas pela Universidade de 

Mogi das Cruzes, Tecnólogo em Gestão Ambiental pela Univer-
sidade de Mogi das Cruzes, pós-graduado em Planejamento de 
Cidades pela Universidade Monte Serrat – Unimonte, fiscal tri-
butário da Prefeitura do Município de Bertioga.
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Maria de Lourdes Colacique da Silva Leme
Possui graduação em Direito pela Universidade de São 

Paulo, USP, mestrado em Psicologia pela Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas – PUC-CAMP e doutoranda em Biotecno-
logia pela Universidade de Mogi das Cruzes. Coordenadora do 
Curso de Direito da Universidade de Mogi das Cruzes.

Maria Santina de Castro Morini
Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Es-

tadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Mestre e doutora em 
Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho. Pesquisadora do Núcleo de Ciências Ambientais 
na Universidade de Mogi das Cruzes, atuando nos programas de 
Políticas Públicas e Biotecnologia.

Mauro Maia Laruccia
Doutor em Comunicação e Semiótica, Mestre e Bacharel 

em Administração pela PUC-SP. Servidor público federal com 
lotação e exercício na Fundacentro e Professor Universitário.

Michel Mott Machado
Doutor em Administração de Empresas pelo PPGA-Ma-

ckenzie. Professor da Faculdade de Tecnologia de Itaquaquece-
tuba (Fatec Itaquaquecetuba) e Coordenador de Projetos Educa-
cionais, Pesquisa e Extensão – Unidade do Ensino Superior de 
Graduação/Adm. Central –  Centro Paula Souza.  

Moacir Wuo
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Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de 
Mogi das Cruzes. Mestre e doutor em Psicologia Escolar pela 
PUC/Campinas. Pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Ciên-
cias Sociais Aplicadas na Universidade de Mogi das Cruzes, atu-
ando no programa de Políticas Públicas.

Nellis Oliveira Santos 
Mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Mogi 

das Cruzes, MBA em Controladoria, MBA em Marketing, MBA 
em Gestão de Negócios e graduado em Logística.

Osvaldo Monteiro da Costa Filho
Especialista em Políticas de Desenvolvimento e Gestão Pú-

blica. Mestrando em Políticas Públicas da Universidade de Mogi 
das Cruzes. Universidade Federal do Pará - Diretoria de Saúde e 
Qualidade de Vida.

Paulo Alves
Mestre em Políticas Públicas pela UMC, desenvolve estu-

do na linha de pesquisa de saúde pública, dignidade da pessoa 
humana e qualidade de vida no envelhecimento. Especialista em 
Ciências Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política 
de São Paulo (FESPSP), Graduei-me em Ciências Sociais pela 
(UNICID) e professor da Faculdade Paschoal Dantas.

Renata Lemes Silva
Doutora em Engenharia Biomédica. Docente da Universi-

dade de Mogi das Cruzes (UMC) e da Faculdade de Tecnologia 
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de Mogi das Cruzes (FATEC).

Ricardo Martins
Doutorando pela Universidade Mogi das Cruzes - UMC, 

Mestre em Direitos Fundamentais pela UNIFIEO, Especialis-
ta em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP; Especialista em 
Didática e Metodologia no Ensino Superior pela UNIDERP; Gra-
duado em Direito pela Universidade Paulista - UNIP; Advogado 
autônomo militante na área criminal, Professor de Direito Penal, 
Direito Processual Penal e Prática Jurídica Penal da UNIFIEO, da 
Universidade Mogi das Cruzes - UMC, da Universidade Paulista 
- UNIP, Faculdade Zumbi dos Palmares e do Complexo Andreuc-
ci.

Rogata Aparecida Atanes Netto
Atualmente é Consultora e Palestrante na área da Ed. 

Inclusiva, participa do Grupo de Estudos de Políticas Públicas 
da UMC- Universidade Mogi das Cruzes.Mestre em Semiótica, 
Tecnologias da Informação e Educação pela Universidade Brás 
Cubas- UBC (2007),  tem Especialização em Psicologia pela Uni-
versidade de São Paulo- USP(2000) é Pedagoga com habilitação 
em : EDAC(Educação para a Deficiência da Audicomunicação) 
pelo Centro Universitário das  Faculdades Metropolitanas Uni-
das-FMU(2001), RH(Recursos Humanos)(1998) e Administra-
ção Escolar pela UMC-(1999) Universidade de Mogi das Cruzes.

Rosalia Maria Netto Prados
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Doutora em Semiótica e Linguística Geral, pela Universi-
dade de São Paulo; pós-doutora em Ciências da Comunicação, 
pela Escola de Comunicação e Artes, da Universidade de São 
Paulo; especialista em Linguística Aplicada ao Ensino de Lín-
gua e graduada em Letras e em Pedagogia, pela Universidade de 
Mogi das Cruzes. É professora e pesquisadora do programa de 
mestrado em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissio-
nal, no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. 
Atua na área de Educação Profissional e Comunicação, com ênfa-
se em Análise do Discurso e Semiótica. Atualmente desenvolve 
pesquisas sobre formação do sujeito e discursos político-edu-
cacionais e político-culturais, na linha: Formação do Formador.

Rute Eduarda Monaco de Moraes Oliveira Telles
Especialista em Gestão Educacional pela Universidade Me-

todista de São Paulo (METODISTA). Licenciada em Letras pela 
Universidade Camilo Castelo Branco (UCCB). Atuou com Coor-
denadora e Professora na rede Estadual de Ensino de São Paulo 
e na rede privada de ensino Colégio Oliveira Telles. É professora 
nos cursos de Graduação em Pedagogia e Pós-Graduação na área 
da Educação da Faculdade Paulista de Serviço Social de São Cae-
tano do Sul (FAPSS); Evolução Cursos Lato Sensu; AESP Asso-
ciação Educacional de São Paulo e RG Cursos de Especialização.

Samantha Marx de Castro
Profissional técnica em nutrição e dietética e graduanda em 

Ciências Biológicas pela Universidade de Mogi das Cruzes. Es-
tagiou em Educação Ambiental no Parque Municipal Chiquinho 
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Veríssimo em Mogi das Cruzes, auxiliando em palestras e pas-
seios monitoradas da comunidade. Realizou Iniciação Cientifica 
pelo PIVIC com o tem ‘’ Representação social dos agricultores 
sobre as abelhas nativas no Alto Tietê cabeceiras‘’ e atualmente 
desenvolve projeto ‘’ Nicho trófico de duas espécies simpátricas 
de Meliponini (Apidae) – Tetragonisca angustula e Scaptotrigona 
bipunctata no Instituto de Biociências - campus da USP-Butantã 
‘’ pela Universidade de São Paulo. Já foi monitora em Anatomia 
humana e Evolução, além de palestrante na Eco-Sexta de Guara-
rema, acerca da preservação de polinizadores.

Sandra Mara Batista Costa e Silva
Sandra Mara Batista Costa e Silva, mestre em Políticas 

Públicas, pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Espe-
cialista em Centro Cirúrgico, docente em Enfermagem da Uni 
FMU.

Simone Batista 
Advogada. Professora do Curso de Direito do Centro Uni-

versitário Braz Cubas. Mestranda em Políticas Públicas pela Uni-
versidade de Mogi das Cruzes (UMC). Especialista em Direito 
do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Civil e Processo Ci-
vil. Bacharel em Direito (1996). Professora de Direito em cursos 
preparatórios para OAB, concursos públicos, prática trabalhista 
e Pós-graduação lato sensu. Faz parte do corpo editorial da Re-
vista do Curso de Direito da Universidade Braz Cubas (UBC). 

Sônia Cristina Martins de Mendonça
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Mestrado em Políticas Públicas na UMC - 2016 na Linha 
de pesquisa Políticas Culturais: diversidade e cidadania. Gradua-
ção em Biblioteconomia e Documentação pela UNI-RIO - 1995. 
Pós graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica e Qualidade 
pela UCAM - 2003 e em Formação de Professores para o Ensino 
Superior pela UNIP   - 2011, Extensão em Iniciação Teológica 
pela PUC-RJ - 2004

Tatiana Ribeiro de Campo Mello
Graduada em Odontologia pela Universidade de Mogi das 

Cruzes, mestrado em Odontologia pela Universidade de são Pau-
lo, doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo 
e pós doutorado pela Universidade de Campinas, UNICAMP. É 
coordenadora do curso de Odontologia e Coordenadora da área 
básica do curso de medicina da Universidade de Mogi das Cru-
zes.

Valéria Bressan Cândido
Doutoranda em Educação, pela Universidade Metodista 

de São Bernardo do Campo, Mestra em Políticas Pública, pela 
Universidade de Mogi das Cruzes – UMC, Especialista em Direi-
to Público, Direito Processual Civil e Direito Penal e Processual 
Penal, Conciliadora pela Escola Paulista da Magistratura, Bacha-
rel em Direito pela Universidade de Guarulhos, Professora Co-
laboradora nos cursos de Pós-Graduação em Gestão de Políticas 
Públicas e Psicopedagogia da Faculdade Innovare, Assistente Ju-
rídico do Desembargador Antônio Carlos Malheiros, no Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo
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Vanessa Ester Ferreira Nunes
Mestranda em Políticas Públicas na Universidade de Mogi 

Das Cruzes (UMC). Pós-graduada em Direito Do Trabalho pela 
Faculdade Legale. Licenciatura em História pela Faculdade 
Mozarteum de São Paulo - FAMOSP. Pós-graduada em Direito 
Previdenciário e Seguridade Social pela Universidade Cândido 
Mendes. Graduada em Direito pela Faculdade Unida De Suzano 
- UNISUZ / UNIESP. Advogada e Professora Universitária.

Vera Lúcia dos Santos Alves
PhD em Ciências da Saúde. Profa Adjunta da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e da Universidade 
de Mogi das Cruzes.

Waltraudi Orchulhak Kawamoto
Pesquisadora em odontologia social; Doutora em Enge-

nharia Biomédica; Mestra em Engenharia Biomédica; Especialis-
ta em Informática na Saúde; Graduada em Odontologia.


