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Apresentação
Apresentamos os anais do 16º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica 
da Universidade Vale do Rio Doce, ocorrido entre os dias 03 a 05 de outu-
bro de 2018. Neste volume, apresentamos os resumos dos documentários 
apresentados, mesas-redondas realizadas e os trabalhos completos.

Este simpósio, que ocorre anualmente desde 2003, constitui um espaço 
para o diálogo e a socialização da produção acadêmica e científica em-
preendida na universidade, e/ou por seus atores em parceria com outras 
Instituições de Pesquisa e Ensino Superior.

Com a certeza de que a pesquisa é indispensável para a formação acadê-
mica e para o fomento dos processos de desenvolvimento das ciências, em 
2018, o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale chegou 
a sua 16ª edição, tendo como tema central “A (Re) invenção do presen-
te: condição humana, natureza, tecnologia e sociedade”. O evento reuniu 
cerca de 600 participantes entre professores, alunos, egressos e parceiros 
que tendo as questões da contemporaneidade como objeto de estudos, re-
fletiram e discutiram produções científicas que versavam sobre a condição 
humana, a natureza, a tecnologia e sociedade.

A realização ininterrupta do evento, o aumento exponencial de participan-
tes ao longo dos anos, incluindo inscritos de outras Instituições de Ensino 
Superior (IES) de Governador Valadares e região, Minas Gerais e Espírito 
Santo, e também do exterior, é uma prova da qualidade e do reconheci-
mento da UNIVALE como universidade e do seu compromisso com o de-
senvolvimento loco regional. Assim, o 16º Simpósio de Pesquisa e Inicia-
ção demarca a consolidação do fomento dado à pesquisa pela UNIVALE e 
do espaço para divulgação das produções acadêmica.
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Desafios da engenharia: eficiência ambiental e sustentabilidade
Enzo Henrique de Oliveira e Silva, Pedro Henrique Camelo, Raphael José 
Bossanelli Filho, Sâmara Aparecida Miranda Dias, Stênio Plínio dos Reis 
Tomé, Renata Bernardes Faria Campos (Orientadora)

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-chave: inovação, planejamento, construção civil. 

Introdução: O planejamento de uma construção, a avaliação da viabi-
lidade das técnicas aplicadas e os gastos de materiais a serem utilizados 
são indicativos de sustentabilidade numa perspectiva econômica. Entre-
tanto, uma abordagem holística que considera também aspectos sociais 
e ambientais se mantém como um dos maiores desafios encontrados na 
construção civil atual. Objetivos: Mostrar os desafios enfrentados pelos 
egressos do curso da engenharia civil e ambiental da UNIVALE, tratando-
-se da eficiência ambiental e sustentabilidade na construção civil. Meto-
dologia: Foi realizado um estudo de caso por meio de entrevista com uma 
engenheira formada pela UNIVALE em 2015, juntamente com pesquisa 
bibliográfica acerca do tema do documentário. A entrevista foi gravada e 
posteriormente editada pelos estudantes do segundo período de engenha-
ria civil e ambiental da mesma universidade. Resultados: O documentá-
rio produzido informa que o planejamento, associado ao valor a ser gasto 
pelo cliente em uma obra, diminui o desperdício de material contribuindo 
tanto para a viabilidade econômica e quanto para os aspectos ambientais. 
Ainda que telhas fotovoltaicas e captação de água pluvial sejam, possi-
velmente as tecnologias mais difundidas, é interessante notar a existência 
de telhas de iluminação natural, janelas de vidro triplo, telhados verdes e 
cores que, embora demandem maiores gastos iniciais, complexidade nos 
projetos e mão de obra especializada podem ser ambiental e economica-
mente viáveis no médio e longo prazo. Conclusão: Ainda que o retorno 
financeiro não seja imediato e o preço elevado de alguns materiais possa 
onerar os projetos, técnicas capazes de diminuir o consumo de recursos 
naturais e de minimizar gastos têm sido buscadas por aqueles que anseiam 
por inovações sustentáveis. O presente trabalho evidencia a importância 
de pesquisas que busquem tecnologias inovadoras capazes de conciliar 
efetivamente a sustentabilidade ambiental, social e econômica. 
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Desabamento do Viaduto Batalha dos Guararapes
Danielle Rocha Gomes; Júlia Rodrigues Miguel; Kérem Hapuque Gomes; 
Stephen Procopio Rodrigues; Társila de Souza Cordeiro; Rondinelly Ge-
raldo Pereira (Orientador).

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-Chave: Desabamento, Ética, Viaduto.

Introdução: No dia 3 de julho de 2014 em Belo Horizonte/MG houve o 
desabamento do viaduto Batalha dos Guararapes, que era parte de uma 
das obras de mobilidade para o atendimento da Copa do Mundo que se 
realizou no mesmo período. A estrutura rompeu na sua etapa final logo 
após os operários retirarem parte das escoras de sustentação. Tal fato, teve 
como consequência dois mortos e vinte e três feridos, além de causar o 
caos no trânsito das rodovias adjacentes. Objetivo: Analisar, relatar e 
apresentar através de um documentário as implicações éticas relacionadas 
ao desabamento do viaduto Batalha dos Guararapes de Belo Horizonte, 
Minas Gerais. Metodologia: O documentário é uma atividade proposta 
pela disciplina Ética Profissional e se baseia em reportagens e notícias re-
lacionadas ao ocorrido com auxílio de ferramentas de edição de imagens 
e áudios. Resultados: O viaduto Batalha dos Guararapes, localizado na 
região da Pampulha em Belo Horizonte/MG, estava em fase final de cons-
trução quando após a retirada de parte do escoramento a sua alça rompeu 
e caiu na avenida Pedro I atingindo automóveis causando a morte de duas 
pessoas e deixando vinte e três feridos. Conforme investigações feitas 
pela Polícia Civil, concluiu-se que o acidente foi causado pelo desprezo 
das normas mínimas de segurança e que o desabamento era previsível e 
iminente. A perícia ainda indicou erro de cálculo da estrutura, sendo que 
faltou ferragem para a sua sustentação. Investigações apontaram dezenove 
pessoas que foram indiciadas e consequentemente onze delas se torna-
ram réus respondendo ao crime doloso e lesão corporal, sendo eles fun-
cionários de empresas envolvidas em fiscalização, execução ou projetos.      
Conclusão: A negligência dos requisitos mínimos de segurança que as 
normas vigentes da época que causaram a queda do viaduto evidenciam 
o cenário brasileiro de falta de ética praticada por muitos profissionais de 
diferentes setores perante a sociedade.
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Colapso da Passarela na Universidade Internacional da Flórida: 
Implicações éticas  
Gabriel Mercury Martins Carvalho, Fagner Christian Albino Costa, João 
Victor Nunes da Silveira, Jocy Hudson Pereira Neves, Leonaldo Soares 
Silveira, Rondinelly Geraldo Pereira (Orientador)

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE

Palavras-chave: passarela, colapso, ética, documentário

Introdução: Este trabalho consiste em um estudo para a análise do co-
lapso da passarela na Universidade Internacional da Flórida no condado 
de Miami-Dade nos Estados Unidos da América que ocorreu no dia 15 de 
março de 2018. A moderna obra anunciada como um triunfo da construção 
civil, permitiria o fluxo de pedestres entre a instituição de ensino e a cida-
de de Sweetwater, onde moram inúmeros estudantes. A elegante passarela 
que se estendia sobre oito vias de tráfego por aproximadamente 70 metros 
utilizava um processo denominado “construção acelerada”. Esse método 
consiste em erguer pontes pré-fabricadas de forma rápida, sem que haja 
paralização das ruas por vários meses. Objetivo: Apresentar um estudo 
relacionado às implicações éticas sobre o acidente ocorrido na passarela 
em março de 2018. Metodologia: A pesquisa consiste em uma atividade 
proposta na disciplina de Ética Profissional. Realizou-se pesquisa biblio-
gráfica, na qual as principais fontes utilizadas foram arquivos de jornais e 
revistas provindos da internet. Assim, foi elaborado um documentário que 
utilizou ferramentas eletrônicas para a editoração do vídeo.  Resultados: 
Constatou-se o falecimento de 6 pessoas e outras 8 ficaram feridas após 
o desabamento da passarela que tinha a inauguração prevista para 2019. 
Foram detectadas algumas rachaduras antes do desastre. Após inúmeros 
testes para avaliar amostras de concreto e aço da estrutura, o Conselho 
Nacional de Segurança nos Transportes emitiu um relatório, no dia 23 de 
agosto de 2018, e verificou-se que não houve nenhum problema material 
notável. Conclusão: Supõe-se que houve irresponsabilidade por parte da 
construtora, visto que a passarela apresentou patologias semanas antes do 
colapso. Nesse contexto, não há, ainda, implicações éticas aos envolvidos, 
já que, outros testes e investigações estão em análise.
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Desastre em Gênova e as implicações éticas: Ponte Morandi
Aline Soares Vaz; Aline Vasconcelos Silva; Brenda Rodrigues Andrade; 
Isabela Zanela Gomes; Kamilla Medeiros Fernandes; Rondinelly Geraldo 
Pereira (Orientador).

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-Chave: Desastre, ética, construção civil, pontes.

Introdução: Na manhã de 14 agosto de 2018, ocorreu o desabamento 
da ponte Morandi na cidade de Gênova, Itália. A estrutura ligava pontos 
importantes da região possuindo um fluxo intenso de veículos. O acidente 
ocasionou vários mortos e feridos, e até o momento, não foram diagnos-
ticadas causas ou responsáveis pelo ocorrido. Objetivo: Apresentar um 
estudo sobre a tragédia retratando os danos e possíveis causas do colapso 
da ponte. Metodologia: Consiste em um trabalho para a disciplina Ética 
Profissional, que se utilizou como método pesquisas bibliográficas tendo 
como referências dados da internet e jornais. Com as informações obti-
das desenvolveu-se um documentário através de edição de vídeos. Re-
sultados: A ponte Morandi, localizada em Gênova, foi projetada pelo en-
genheiro Riccardo Morandi e construída entre os anos de 1963 e 1967. 
Sua extensão é de 1,18 km ligando o Norte da Itália ao Sul da França. A 
ruptura da ponte ocorreu durante uma tempestade com ventos e raios em 
um trecho com aproximadamente 200 metros, ocasionando a morte de 
43 pessoas, além de muitos feridos. Os veículos durante a queda foram 
lançados a 45 metros. Uma possível causa do desabamento é a fragilida-
de da infraestrutura por falta de manutenção, visto que a ponte tem mais 
de 50 anos. Além do aumento do tráfego de veículos ao longo do tempo, 
causando uma carga excessiva. O projetista já havia relatado a respeito da 
perda de eficiência do concreto e da corrosão, devido à maresia e poluição 
da usina siderúrgica que fica próximo a ponte, sendo indispensável um es-
tudo para manutenção da estrutura. Em função disso, podem ter ocorrido 
infrações éticas por parte dos responsáveis pela empresa, que mesmo após 
uma reforma em 2016, não garantiu a estabilidade necessária da estrutura. 
Conclusões: Concluiu-se através das pesquisas que as possíveis causas do 
desastre ainda estão sendo analisadas, portanto ainda não houve a identifi-
cação de responsáveis pela queda da ponte.
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Objetivos do desenvolvimento sustentável e o papel das engenharias
Sandy Bárbara Fernandes Machado de Carvalho, Hyan Richard Morei-
ra da Silva, Paloma Esteves Lima, Thirza Montenegro Ruela, Rondinelly 
Geraldo Pereira (orientador)

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

 Palavras-Chave: pobreza, fome, bem-estar, educação, igualdade.

Introdução: Às engenharias têm um papel fundamental em diversas áreas 
de conhecimento. Solucionam diversos problemas sociais, ecológicos, 
econômicos, entre outros. Os objetivos do desenvolvimento sustentável 
englobam diversas áreas das engenharias, que podem contribuir para o 
alcance de suas metas. Objetivo: Mostrar como as engenharias podem 
contribuir para alcançar os objetivos 1, 2, 3 ,4 e 5 do desenvolvimento sus-
tentável. Metodologia: O trabalho foi proposto aos alunos do 2º período 
do curso de Engenharia Civil e Ambiental, na disciplina Legislação e Ética 
Profissional, baseado em publicações dos Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável, promovidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). 
Resultados: Em relação a pobreza, a engenharia contribuir construindo 
parcerias que viabilizem a mobilização de recursos para a criação de pro-
gramas e políticas que erradiquem a pobreza em todos os sentidos. Para 
ajudar no problema da fome, pode investir em políticas que deem suporte 
econômico e social, trabalhos e pesquisas em prol do desenvolvimento da 
agricultura. Para saúde e bem-estar pode-se promover obras sustentáveis 
que não agridam o meio ambiente, utilizando materiais e soluções tecno-
lógicas inteligentes, que promovam a redução dos resíduos gerados pela 
construção. Na educação elas podem contribuir na construção e melhoria 
das instalações físicas para a educação, e também no desenvolvimento de 
novos conhecimentos e técnicas mais seguras e eficazes. Pode-se, ainda, 
promover oportunidades de emprego e oferecer treinamentos sobre igual-
dade de gêneros, entre outros. Conclusão: As engenharias têm um papel 
importante como todas as áreas de estudo e conhecimento. Com a união 
delas podem ser desenvolvidos projetos inovadores e eficazes, visando 
alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável.
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Atuação da Engenharia Ambiental na atual situação da destinação 
final dos resíduos sólidos e urbanos de Governador Valadares
Sandy Bárbara Fernandes Machado de Carvalho, Oton Queslon Lopes 
Braz, Lucas Alves Barbosa, Ramon Luís Ferreira Pinto, Hernani Ciro San-
tana (orientador)

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-Chave: atuação, resíduos, destinação, engenheiro.

Introdução: Governador Valadares é uma cidade que não dispões de um 
aterro sanitário, a área de transbordo é um ponto de apoio para todos os 
resíduos que são coletas antes de serem encaminhados para um local onde 
ele possa ser aterrado corretamente. Diariamente tal área recebe cerca de 
200 toneladas de lixo. A responsável por essa área é Engenheira Ambiental 
e Sanitária Maria Luiza de Mello Vieira. Mas qual é o papel dela? Onde 
é o local onde os resíduos são aterrados? Objetivo: Mostrar a rotina e a 
função do engenheiro ambiental na área da destinação final dos resíduos 
do municípios de Governador Valadares. Estabelecer para os discentes 
uma simetria entre os três pilares do ensino, pesquisa e extensão. Me-
todologia: O trabalho foi proposto aos alunos do 1º período do curso de 
Engenharia Civil e Ambiental, na disciplina Práticas de Engenharia, para 
ser apresentado no projeto integrador 2018/1. Resultados: Os resíduos co-
letados em Governador Valadares é levado para Santana do Paraíso, onde 
ele é aterrado. A engenheira tem como papel coordenar e auxilia no pla-
nejamento de toda coleta, desde facilitar a entrada e saída dos caminhões 
responsáveis pela coleta, procurar verbas para a manutenção dos veículos 
e maquinários, planejar a rota dos caminhões até Santana do Paraíso en-
tre outras funções. Conclusão: A engenheira tem um papel importante e 
fundamental como de qualquer outro funcionário do local. Com todo seu 
conhecimento ela melhora as condições de trabalho, coleta e encaminha 
todos os resíduos.
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Colapso de estruturas no Hotel Hyatt Regency em Kansas City –Mis-
souri - EUA
Bianca da Silva Maia; Henrique Spósito Souza; Marcos Felipe Inácio; 
Wesley Job Martins Marques Júnior; Rondinelly Geraldo Pereira (orien-
tador).

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-Chave: Colapso de estruturas, ética, Hyatt Regency, acidente.

Introdução: Este trabalho consiste em um estudo do acidente ocasionado 
pelo colapso de estruturas no hotel Hyatt Regency no ano de 1981, em 
Kansas City, cidade do estado de Missouri, nos Estados Unidos da Amé-
rica, abordando os aspectos éticos e técnicos. Foi desenvolvido na disci-
plina de Ética Profissional do 10º período do curso de Engenharia Civil 
da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. Objetivo: Caracterizar 
os aspectos éticos profissionais e de engenharia no envolto do acidente, 
considerando as investigações técnicas ocorridas após a tragédia para fun-
damentar tal abordagem. Método: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica 
no mês de agosto de 2018, tendo como principais fontes os dados obtidos 
em websites nacionais e internacionais para elaboração de um documentá-
rio em vídeo por meio de editoração eletrônica. Resultados: Verificou-se 
que o acidente ocorrido no Hyatt Regency Kansas City se originou graças 
ao colapso da estrutura da passarela do quarto pavimento, cedendo sobre 
a passarela do segundo pavimento e que por sua vez veio ao chão do átrio 
do hotel, deixando ao todo 114 pessoas mortas e mais de 200 feridos. A 
passarela do terceiro pavimento permaneceu intacta pois estava desloca-
da em alguns metros do eixo das demais. As investigações apontam que 
foram realizadas alterações significativas no projeto estrutural do edifício 
por parte da empresa executora e que as estruturas das passarelas foram 
executadas para resistir apenas ao carregamento de seus pesos próprios. 
Conclusões: Os engenheiros responsáveis pelas alterações estruturais dos 
projetos do hotel tiveram seus registros profissionais caçados. Após a reti-
rada dos escombros, a passarela do terceiro pavimento foi removida, onde 
foi construído uma passarela suportada por colunas e vigas, ao invés de ser 
suportada pelo teto. Um montante de 140 milhões de dólares foi desem-
bolsado em indenizações para as famílias das vítimas.
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O rompimento da barragem de Saint Francis (EUA): a falta de ética 
profissional compromete vidas.
Ananda Monike Guieiro Dornelas; Cássio Rafael dos Santos Oliveira; 
Derlaini Corrêa Dutra; Jéssica Dias Alves Batista; Patrick Pereira Alves; 
Rondinelly G. Pereira (Orientador). 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-Chave: ética profissional, desastre, engenharia. 

Introdução: No dia 12 de março de 1928, a Califórnia (EUA) presenciava 
a segunda maior tragédia de sua história, o rompimento da barragem de 
Saint Francis, que vitimou pelo menos 450 pessoas. Objetivo: Apresentar 
a importância seguir preceitos da ética profissional em obras de engenha-
ria. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e elaboração de documentário 
com recursos de editoração eletrônica. Resultados: Em 1924, dois anos 
antes da inauguração da barragem de Saint Francis, o engenheiro respon-
sável pelo projeto, com intuito de aumentar a capacidade de armazena-
gem, aumentou 3 metros na barragem, sem considerar as características 
geológicas dos cânions onde a obra estava sendo construída. Em 1926, a 
barragem foi inaugurada com 59 metros de altura e 185 metros de com-
primento, imediatamente surgiram as primeiras rachaduras. Ao analisar 
as patologias visíveis no local, o engenheiro responsável afirmou que não 
havia motivo para preocupar. Como se tratava de uma obra de grande por-
te, as manifestações apresentadas seriam normais. Nos meses seguintes a 
barragem continuava sinalizando que os problemas se agravavam, mas o 
engenheiro reafirmava que não havia nenhum perigo eminente. Algumas 
horas depois de sua última inspeção, a barragem não suportou e rompeu. 
47 milhões de litros de água inundou o vale de Santa Clarita e seguiu em 
direção ao oceano Pacífico, devastando tudo que se encontrava no cami-
nho. As cidades de Santa Paula e Ventura também foram atingidas pela 
lama e destroços. Ao finalizar as buscas na região, os números de mortos e 
desaparecidos era de 450 pessoas. Conclusão: Apesar da instabilidade do 
cânion e da porosidade das rochas, o engenheiro responsável pelo projeto 
não reforçou a estrutura para suportar a capacidade de armazenagem extra 
determinada em 1924. Assim, o engenheiro não agiu dentro dos padrões 
éticos exigíveis, oferecendo risco a toda população, acarretando a morte 
de 450 pessoas.
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Engenharia e ética: a importância das boas práticas na prevenção de 
desastres.
Rômulo Siqueira Silva, Carlos Henrique Andrade Faria, Gustavo de Oli-
veira Arantes, Paulo Henrique Souza e Silva, Rafael de Almeida Amaral e 
Rondinelly Geraldo Pereira (Orientador).

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-chave: Ética profissional; Engenharia Civil; Cálculo 
Estrutural; Desastre.

Introdução: A ética é um tema importante a ser debatido na formação de 
todo profissional, tendo a finalidade de mostrar diretrizes para o bom exer-
cício da profissão. Dentro do ramo da construção civil não é diferente. É 
necessário que o profissional tenha consciência do seu papel ético perante 
a sociedade, atentando-se que erros podem colocar vidas em risco. Obje-
tivo: O presente trabalho pretende expor um caso de negligência dentro 
da construção civil. O caso se trata do edifício residencial Real Class, 
situado no Pará, de 34 pavimentos, que desabou antes mesmo de chegar 
a ser ocupado por moradores. Além disso, traz reflexões com relação às 
boas práticas na engenharia civil e, também, aos danos à vida humana que 
podem ser fatais. Metodologia: A confecção do trabalho se dará através 
da busca de informações sobre a tragédia em jornais eletrônicos, além de 
laudos e periódicos que dissertem sobre as causas da tragédia e as medidas 
tomadas com relação aos responsáveis. Resultado: Laudos, reportagens e 
periódicos consultados mostram que o engenheiro não levou em conta as 
cargas do vento e nem os efeitos do desaprumo, essa negligência fez com 
que o prédio desabasse antes de ser concluído, após sofrer uma solicitação 
de ventos de cerca de 30km/hora. O engenheiro afirmou que o programa 
utilizado estava pré-configurado e os dados gerados pelo programa foram 
meramente aceitos. Com base neste fato, o juiz responsável concluiu que 
o desabamento foi causado pela falha no projeto estrutural, condenando o 
engenheiro por homicídio culposo e lesão corporal. Ademais, o engenhei-
ro teve o seu registro cancelado pelo CREA-PA. Conclusão: A falta de 
ética dentro do setor da construção civil pode resultar em desastres irrepa-
ráveis. Dessa forma, destaca-se a importância da discussão e disseminação 
das boas práticas no meio profissional a fim de que acidentes como o do 
Real Class sejam evitados.
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Sustentabilidade como desafio para engenheiros em Governador 
Valadares
Guylherme Coelho Leite, Pedro Alexandre Chaves Figueiredo, Lucas Oli-
veira Ramos, Willer Sandro Moreira Pinas, Renata Bernardes Faria Cam-
pos (orientador)

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-chave: Redução, Meio Ambiente, Viabilidade

Introdução: A sustentabilidade foi tema de debate iniciado na década de 
80 com o Relatório de Brundtland e era, enquanto definição geral relacio-
nada com a capacidade de suprir as necessidades da geração presente sem 
afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessi-
dades. Considerando este fato, os engenheiros têm um papel fundamental 
em relação ao que optou-se por chamar de desenvolvimento sustentável. 
Objetivo: Identificar os desafios que o engenheiro enfrenta em sua pro-
fissão tendo como objetivo a sustentabilidade em seu trabalho. Metodo-
logia: foi realizada uma entrevista com uma engenheira civil e ambiental, 
pós-graduada em estrutura de concreto armado e fundações, que trabalha 
na prefeitura de Governador Valadares-MG acerca da temática “engenha-
ria e sustentabilidade”. A entrevistada é responsável por realizar projetos 
de cálculos estruturais de obras públicas. A entrevista foi filmada e a fil-
magem em seguida foi editada para a produção de um documentário que 
foi exibido durante o Seminário Integrador do Curso de Engenharia Civil 
e Ambiental no segundo período de 2017. Resultados: O trabalho iden-
tificou que o principal foco na realização dos projetos de obras públicas 
em Governador Valadares é a redução de custos, para isso são reciclados 
moldes e se utiliza somente o necessário para atender aquela obra. Como 
consequência os gastos de matéria prima também são reduzidos. Desta 
forma, em algumas circunstâncias a otimização de aspectos econômicos 
é conciliada com aspectos ambientais. Por outro lado, a adoção de maté-
rias e processos benéficos para o meio ambiente cujo retorno econômico 
não é imediato como no caso das placas de energia solar não têm sido 
preferidos. Conclusão: Este trabalho evidencia que o principal parâmetro 
utilizado na engenharia de Governador Valadares o valor monetário, sendo 
um desafio atual a geração de tecnologias ambientalmente adequadas com 
baixo custo.
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Projeto Periferia Central: percepção de estudantes de Engenharia 
sobre condições de habitação no bairro Carapinha de Governador 
Valadares-MG
David Nick Pinheiro; Jehan César Pedroso; Diógenes Quepler de Oliveira; 
Fagnner Carlos Garcia Souza; Silvio Gomes de Souza Andrade; Rondine-
lly Geraldo Pereira (orientador).

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-Chave: Engenharia, habitação, periferia, documentário.

Introdução: Este trabalho consiste em um documentário elaborado pelos 
alunos do 9º período do curso de Engenharia Civil como atividade agre-
gada ao Trabalho de Conclusão de Curso que aborda as soluções de Enge-
nharia para o beco Galiléia, local mais conhecido como “buracão”, região 
do bairro Carapina, em Governador Valadares - MG. Objetivo: Apresen-
tar em forma de documentário a percepção de um grupo composto por cin-
co estudantes do curso de Engenharia Civil sobre os aspectos relacionados 
à engenharia e condições de habitação em uma região do bairro Carapina 
de Governador Valadares. Metodologia: Através de visitas técnicas, fo-
ram registrados depoimentos dos alunos em forma de vídeo, que compila-
dos por editoração configurarão um documentário. Resultados: Notam-se 
dificuldades para acessar alguns pontos do local. Não existem pontos de 
acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais. As lar-
guras das vielas e os obstáculos presentes nos caminhos não permitem que 
idosos possam se movimentar com tranquilidade. A infraestrutura do local 
é precária. É possível observar a vulnerabilidade das residências e das 
encostas que cercam a área, o que transmite insegurança aos moradores. 
A ausência de saneamento básico também é identificada na área, em que 
o esgoto a céu aberto se mistura com água da chuva em uma valeta para 
escoamento. Essa situação colabora muito com a proliferação de certas 
doenças na região.  Conclusões: O ‘buracão’ tem problemas como qual-
quer outra comunidade, porém as peculiaridades na área de infraestrutura 
e saneamento são extremamente emergenciais e necessitam de atenção e 
solução imediata. Mesmo diante de diversos problemas, o beco Galiléia 
também possui características muito positivas dos seus habitantes: uma 
população receptiva, acolhedora e de um astral extremamente elevado, 
que superam todas as dificuldades para seguir a luta.
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Ética no exercício da Engenharia: Caso do desabamento do Elevado 
Paulo de Frontin
Gabriela Santos Pereira, Eduarda Regina Moura Silva, Natália Moreira 
Ferreira, Pedro Paulo Campos de Souza, Rondinelly Geraldo Pereira 
(orientador). 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-Chave: Acidente; Engenharia; Ética; Elevado Paulo de Fron-
tin.

Introdução: Em 20 de novembro de 1971, ocorreu uma das maiores tra-
gédias da história do Rio de Janeiro: o desabamento de um trecho de 122 
metros do Viaduto Eugène Freyssinet (que homenageia o engenheiro e 
arquiteto francês considerado o “pai do concreto protendido”), mais co-
nhecido como Elevado Paulo de Frontin, porque está sobre a Avenida com 
esse nome. O desabamento aconteceu ainda na fase de construção, quando 
um caminhão-betoneira carregado com 8 toneladas de concreto tentava 
atravessar o viaduto. Três tabuleiros do elevado desabaram soterrando 48 
pessoas, 20 carros, um ônibus e um caminhão. Objetivo: Apresentar uma 
discussão acerca do exercício da Engenharia, relacionando as implicações 
éticas que envolvem o acidente. Metodologia: Foram realizadas buscas 
em mídias nacionais e estaduais, principalmente no estado do Rio de Ja-
neiro. A partir da revisão de publicações, empregaram-se ferramentas para 
editoração eletrônica de vídeo e construção do documentário. Resultados: 
Falha na execução foi a causa do desabamento. O laudo que determinou 
as origens do acidente mostrou a abertura de janelas de inspeção não pre-
vistas em projeto, o que teria causado grandes concentrações de tensão na 
estrutura, provocando a ruína. Outra possível causa para o acidente pode 
ter sido a ruptura de cabos de protensão, mas existem poucos relatos sobre 
essa falha, na época, o concreto protendido era considerado uma tecnolo-
gia revolucionária. O Engenheiro responsável pela execução do projeto, 
foi condenado, mas conseguiu dispensa da pena e não ficou preso. Con-
clusão: Este e outros acidentes que marcaram a história servem de lição 
para futuros profissionais, alertando-os para pequenos erros que, quando 
ignorados, podem gerar grandes transtornos. O exercício da Engenharia 
implica responsabilidade social, ou seja, prezar pela vida e integridade da 
sociedade, comprometendo-se com processos de estudo de risco, seguindo 
criteriosamente a execução e as recomendações desses estudos de forma 
ética.
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Como a engenharia pode contribuir para alcançar os objetivos 
14,15,16 e 17 do desenvolvimento sustentável.
Lucas Alves Barbosa, Oton Queslon Lopes Braz, Pedro Henrique Souto 
dos Santos, Samuel Alves Macedo. Rondinelly Geraldo Pereira.

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-Chave: engenharia, sustentabilidade, sociedade, construção ci-
vil. 

Introdução: Os objetivos 14 (quatorze), 15 (quinze), 16 (dezesseis) e 
17(dezessete) da Agenda 2030 (dois mil e trinta), tendo como finalidade, 
mostrar que os impactos socioambientais nos levam a pensar em medidas 
de conservação e proteção ao meio ambiente, visando um desenvolvimen-
to sustentável, promovendo sociedades pacíficas e inclusivas, e por fim, 
buscar meios de fortalecimento e revitalização a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável. Objetivos: Introduzir maneiras de contri-
buição da engenharia com o intuito de um desenvolvimento sustentável, 
tendo em vista uma sociedade pacífica e inclusiva, e um melhor aprovei-
tamento de recursos naturais. Metodologia: Essa atividade foi proposta 
em sala de aula, na disciplina de Legislação e Ética profissional do curso 
Engenharia Civil e Ambiental – UNIVALE, tem como referência o site 
nacoesunidas.org e pesquisas bibliográficas. Resultado: Para alcançar os 
objetivos propostos pela sustentabilidade podemos criar órgãos especia-
lizados para fiscalizar a exploração de recursos naturais e gerir empresas 
extratoras de recursos minerais em prol do cumprimento das normas am-
bientais. Conclusão: Observa-se que a engenharia pode auxiliar grande-
mente na luta pela sustentabilidade de formas variadas seja qual for sua 
finalidade, como: recuperação de áreas degradadas (principalmente mata 
de topo de morro e mata ciliar das quais são fundamentais para o equilíbrio 
ecológico), o aprimoramento da energia maremotriz (modo de geração de 
energia por meio dos movimentos das marés), etc.
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Desabamento de Alambrado no Estádio de Heysel - Bélgica: Implica-
ções éticas  
Brayan Silva, Érico Vinicius de Souza e Paula, Henrique Alves Arruda, 
Jardel Jones Rodrigues Fonseca, Leonardo de Oliveira Marques, Rondi-
nelly Geraldo Pereira (Orientador)

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE

Palavras-chave: heysel, tragédia, futebol, documentário

Introdução: Este trabalho consiste em um estudo para a análise do desa-
bamento de parte do alambrado do estádio de futebol de Heysel, Bélgica 
onde aconteceu a final da Liga dos Campeões no dia 29 de maio de 1985 
entre as equipes do Liverpol (Inglaterra) e Juventus (Itália). O estádio foi 
inaugurado em 1930 com capacidade para 70.000 mil pessoas e já havia 
recebido outras 3 (três) finais de Liga dos Campeões. Objetivo: Apresen-
tar um estudo relacionado às implicações éticas sobre o acidente ocorri-
do no desabamento do alambrado. Metodologia: A pesquisa consiste em 
uma atividade proposta na disciplina de Ética Profissional. Realizou-se 
pesquisa bibliográfica, na qual as principais fontes utilizadas foram arqui-
vos de jornais e revistas provindos da internet. Assim, foi elaborado um 
documentário que utilizou ferramentas eletrônicas para a editoração do ví-
deo.  Resultados: Constatou-se o falecimento de 39 pessoas e outras 600 
ficaram feridas após o desabamento do alambrado. As estruturas de todo 
estádio estavam precárias e prontas a ruir. Devido a briga entre torcedores 
das duas equipes uma hora antes de iniciar a partida, muitos torcedores 
foram encurralados no alambrado que não aguentou a carga e desabou 
sobre centenas de pessoas. Conclusão: Supõe-se que houve irresponsabi-
lidade por parte da UEFA, entidade organizadora da competição, visto que 
o estádio estava em péssimo estado de conservação e não garantia mais 
segurança para os torcedores. Após anos de investigações 25 torcedores 
foram presos como culpados pelo incidente, mas a maior culpada sempre 
foi considerada a UEFA.
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ST 06 
Direito Constitucional: da
Ordem Social.
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Direitos indígenas e o sistema político brasileiro
Felipe Rocha Mascarenhas, Bernardo Bragatto Veloso, Luedson Dias 
Pains, Pedro Henrique Alves Rodrigues Ribeiro, Eliana Martins Marco-
lino (Orientadora)

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-Chave: Constituição Federal do Brasil, indígenas, CineSocial

Introdução: Este trabalho refere-se à produção de um curta-metragem 
destinado à disciplina de Sociologia em comemoração aos trinta anos da 
Constituição Federal do Brasil, tendo como foco o capítulo oito, este que 
tipifica os direitos dos indígenas brasileiros. Objetivo: A atividade ana-
lisa questões relacionadas à demarcação de terras indígenas, vistas como 
fenômenos políticos ligados ao modo de produção capitalista e suas resso-
nâncias no campo da coletividade. Metodologia: A primeira fase do tra-
balho consistiu em pesquisa bibliográfica tendo como referência teórica a 
Constituição Federal. A segunda etapa foi a parte prática com a gravação 
do curta-metragem, realizada no parque natural municipal, localizado na 
cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, onde foram utilizados 
recursos amadores para gravação e edição do vídeo. Utilizou-se câmeras 
de smartphones para a captação de imagem e áudio, além de softwares 
livres para a edição, trabalho este executado apenas pelos componentes 
responsáveis pela pesquisa. Resultados: Esta pesquisa proporcionou ao 
grupo melhor entendimento sobre o que preconiza a Constituição Federal 
acerca dos direitos indígenas. Tais conhecimentos foram compartilhados 
com os colegas em seminário durante a aula de Sociologia, assim como a 
produção do curta-metragem oportunizou a experiência de participar do 
projeto CineSocial no CineSercla no GV Shopping. Este trabalho poderá 
ser compartilhado na plataforma digital para que outras pessoas possam 
conhecer e refletir sobre os direitos indígenas no Brasil. Espera-se que 
este trabalho seja compartilhado em congressos acadêmicos. Conclusão: 
Acredita-se na potencialidade do audiovisual e que por meio de um ví-
deo cômico, despretensioso possam emergir novos sentidos, discursos e 
práticas mais potentes e criativas no sentido de fazer face aos problemas 
indígenas, e que estes possam ser divulgados de modo informal, com 
uma mensagem que atinja todas as idades, intelecto e classe social.



29

30 Anos da Constituição Federal de 1988, Seguridade Social.
Gabriel Müller de Queiroz, Caio Henrique Nunes Freitas, Náthila Rodri-
gues, Ana Clara Salles Louzada, Eliana Marcolino (orientadora).

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.

Palavras-Chave: Seguridade Social. Constituição Federal. Cine Social.

Introdução: O presente trabalho refere-se a um estudo do Título VIII, Ca-
pítulo II da Constituição da República Federativa do Brasil, o qual aborda 
sobre a Seguridade Social.  A partir desse estudo foi produzido um filme 
com o objetivo de fazer uma crítica cômica mostrando como o trabalhador 
pode ter a vida pessoal afetada pelo trabalho. Objetivo: Compreender me-
lhor sobre as obrigações do Estado e do cidadão com relação à Seguridade 
Social. Por meio do audiovisual procuramos fazer uma crítica na relação 
existente entre a vida profissional e pessoal do trabalhador. Metodologia: 
O primeiro passo para a realização deste trabalho consistiu na pesquisa 
bibliográfica com respaldo teórico na Constituição Federal. Para a produ-
ção do vídeo, o primeiro passo foi a construção do roteiro, posteriormente 
passou-se para o processo de gravação. Utilizou-se uma câmera de celular, 
a filmagem ocorreu na casa de um dos integrantes desse grupo. As tarefas 
foram bem definidas entre a equipe.  Alguns componentes participaram 
como atores e produtores, outro como diretor e editor.  Resultados: Por 
meio da leitura da Constituição Federal, adquirimos maior compreensão 
sobre os deveres do Estado e do cidadão tanto como seus direitos, e desco-
brimos medidas do governo para aprimoramento dos sistemas de seguri-
dade. O vídeo foi exibido no evento CineSocial em Governador Valadares 
e atingiu o efeito cômico esperado. Conclusão: Ao final desse trabalho 
podemos refletir sobre a importância de conhecer e estudar a Constituição 
Federal e estar ciente dos nossos direitos e deveres fundamentais. 
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O Jogo da Vida: Análise do desporto na Constituição Brasileira
Clara Raiza Leal Souza, Geralda Luíza Andrade Rocha, Jhuly Ferreira 
Batista, Lucas Inácio Costa, Eliana Marcolino (Orientadora).

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-Chave: Desporto; Constituição; CineSocial.

Introdução: O presente trabalho faz referência à elaboração de um curta-
metragem designado à disciplina de sociologia e alusivo à comemoração 
dos trinta anos da Constituição da República Federativa do Brasil, 
concernente ao direito ao desporto, preconizado pelo capítulo III, seção 
III do referido documento. Objetivo: Discorrer de forma mais apurada 
sobre a responsabilidade do Estado em promover práticas desportivas 
como direito de cada um, e trazê-las ao conhecimento popular por 
meio de recurso audiovisual. Metodologia: A princípio, o próprio texto 
da Constituição Federal foi utilizado como base e referência para a 
estruturação do trabalho. A partir de então, a produção do vídeo deu-se 
segundo a pesquisa sobre o tema e seleção da melhor forma de abordá-
lo. Em seguida, houve a elaboração do roteiro, e posterior gravação das 
cenas com a utilização da câmera de um IPhone 6. A filmagem ocorreu 
no Bairro Carapina em Governador Valadares, com a participação de 
alunos da UNIVALE, e crianças da comunidade. Resultados: A pesquisa 
proporcionou um maior entendimento sobre os deveres do Estado para 
com os cidadãos, e evidenciou ainda mais os reflexos sociais positivos 
promovidos pelo esporte. O filme foi exibido no evento CineSocial no 
Cinesercla, Shopping de Governador Valadares e poderá ser utilizado 
posteriormente para fins didáticos, possibilitando um maior alcance de seus 
efeitos e conscientizando um maior número de pessoas sobre as garantias 
constitucionais. Conclusão: Ao término desse trabalho foi possível uma 
melhor compreensão dos direitos garantidos pela Constituição Federal em 
relação ao esporte, e principalmente a função deste, não como desvio da 
atenção dos problemas sociais, mas como solução para essas disfunções 
através das relações interindividuais que o esporte promove.
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Reforma da previdência: a perfeita aposentadoria
Daniel da Silva Magalhães, Marlon Vinícius F. Ribeiro, Juliana Araújo 
Alves, Gabriela Gomes Neves, Doutora Eliana Marcolino (Orientadora)

Universidade Vale do Rio Doce — UNIVALE.

Palavras-Chave: Reforma da Previdência. CineSocial. Constituição Bra-
sileira

Introdução: O presente estudo refere-se à produção de um filme realizado 
a partir de análise do título VIII da Constituição da República Federati-
va do Brasil, especificamente a seção III a qual fala sobre a Previdência 
Social. Trata-se de um trabalho realizado na disciplina de Sociologia Ju-
rídica com o objetivo de compartilhar com a sociedade as reflexões sobre 
a reforma da previdência por meio de um vídeo de maneira cômica. A 
previdência social é um Direito garantido a partir do constitucionalismo 
social que tem como base os direitos de segunda geração, que entre outras 
garantias a asseguram. Amparada pelo artigo 6° “caput” da Constituição 
Federal de 1988, com o fito de proporcionar uma rede de proteção que am-
para os trabalhadores e suas famílias em todas as etapas da vida. O atual 
presidente da República Federativa do Brasil Michel Temer propôs uma 
reforma que visa estabelecer novos critérios de contribuição para o servi-
dor público inativo e fixando uma nova base de cálculo para a aposentado-
ria. Objetivo: Fazer uma análise crítica de forma cômica sobre as possí-
veis consequências da reforma proposta. Metodologia: A pesquisa teórica 
foi realizada por meio de estudo bibliográfico e fundamentação legal na 
Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei n° 8213. A parte 
prática consistiu na produção de um filme. O vídeo foi gravado, produzi-
do, atuado e editado pelos membros do grupo em um trabalho acadêmico 
denominado CINE-SOCIAL da disciplina de sociologia sobre orientação 
da professora doutora e escritora Eliana Marcolino no primeiro semestre 
do curso de Direito, no ano de 2018. Resultado: Este estudo proporcionou 
o conhecimento sobre o que garante a Constituição brasileira a respeito 
da Previdência Social, o tema foi discutido em sala de aula em forma de 
seminário. O filme produzido foi compartilhado com a comunidade aca-
dêmica e com familiares no CineSercla do GV Shopping no projeto Ci-
neSocial. Espera-se poder compartilhar este conhecimento com um maior 
número de pessoas em eventos acadêmicos e com a publicação do filme 
nas plataformas digitais como no Youtube. Ressalta-se a relevância social 
deste tema e a importância da discussão sobre o mesmo e o audiovisual é 
uma forma dinâmica de provocar essas reflexões. 
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Ciência para o povo: progressos protegidos pela Constituição Fed-
eral de 1988
Arthur Cavalcante Silva, Alberto Moreira Saunders, João Paulo Alfredo 
de Freitas, Talita Gonçalves Camilo, Eliana Martins Marcolino (Orienta-
dor)

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

Palavras-Chave: audiovisual, ciência, tecnologia, constituição  

Introdução: Este trabalho refere-se à produção de um curta-metragem 
destinado a disciplina de sociologia em comemoração aos trinta anos da 
Constituição Federal do Brasil, tendo como foco o capítulo quatro, este 
que garante direitos ao avanço científico e tecnológico do país. Objeti-
vo: Divulgar através de um documentário de fácil compreensão projetos 
que o Governo Federal realiza para efetivar o que a constituição federal 
promulga acerca do tema Ciência e Tecnologia. Metodologia: Pesquisa 
bibliográfica utilizando a Constituição Federal como base para o traba-
lho e como complemento sites relacionados ao tema. O Documentário foi 
produzido em forma de entrevistas e teve como referência a Constituição 
Federal de 1988. A metodologia do processo de produção do filme consis-
tiu em filmar e editar com recursos próprios do grupo, utilizando uma câ-
mera fotográfica Samsung NX3000, áudio gravado através do smartphone 
Galaxy Note 4, finalizado e editado com o Sony Vegas PRO 13. Resulta-
dos: O documentário concluiu sua finalidade, que seria demostrar de for-
ma clara os projetos no campo da ciência e tecnologia, visto que ele fora 
apresentado no CineSocial na sala de cinema localizada no Shopping de 
Governador Valadares com uma grande parte dos alunos do curso de Di-
reito da Univale. Resultados a serem alcançados: O filme poderá ser apre-
sentado em congresso científico disponibilizados em plataformas digitais 
para o acesso de pessoas interessadas no assunto. Conclusão: Com base 
no trabalho, conclui-se sobre a importância do audiovisual para divulgar 
questões relacionadas à ciência e tecnologia.
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Relevância do meio ambiente como bem para a manutenção da vida 
e direito de quarta geração
Caio Sousa Brum, Lady Cecília Gonçalves Dias Paim, Alana Graciele Ra-
mos, Vitória Alves Ferreira Cunha, Eliana Martins Marcolino (Orienta-
dor).

Universidade Vale do Rio Doce — UNIVALE.

Palavras-chave: Meio ambiente. Vida. Direito de quarta geração. Docu-
mentário. Tragédia de Mariana.

Introdução: O meio ambiente é um recurso natural que engloba itens que 
o constituem como um todo, como por exemplo: a fauna, a flora e os de-
mais recursos naturais. Segundo o programa da ONU (Organização das 
Nações Unidas) o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente), o número de mortes humanas anuais causadas pela degradação 
do meio ambiente chega a aproximadamente 12 milhões. Sendo assim, 
evidente o dano proporcionado em consequência da obstrução desse bem 
coletivo. Objetivo: Mostrar a importância do meio ambiente como bem 
coletivo e responsável pela manutenção da vida, no qual está sendo em-
pregado também como direito de quarta geração. Metodologia: O traba-
lho se valerá de uma pesquisa bibliográfica e de campo, através da qual 
foram entrevistados ribeirinhos atingidos pelo rompimento da barragem 
de Mariana na região de Governador Valadares. Com os dados obtidos foi 
feito um estudo qualitativo e elaborado por um documentário denominado 
Rio Meu. Resultados: Percepção de infelicidade e perda de bens, situação 
de moradia insalubre próximo ao rio documentado, o Rio Doce, além do 
notório aumento da população do mosquito Aedes Aegypti transmissor do 
vírus Zika, Dengue, Febre Amarela e Chikungunya, além dos demais inse-
tos por conta da diminuição da população de anfíbios e répteis insetívoros. 
Conclusão: A relevância do meio-ambiente como objeto de manutenção 
da vida mostrou-se concreto ao ver que, além do aumento da população 
de mosquitos transmissores de vírus, o abastecimento de água também da 
mesma forma comprometeu-se. Logo, a vida da população ribeirinha e da 
cidade de Governador Valadares obstruiu-se, infringindo o direito previsto 
pelo Capítulo VI – Do Meio Ambiente, art.225 da Constituição Federal de 
um meio ambiente sadio, além do fato de comprometer também o direito 
de quarta geração, previsto também pelo art. 225 no qual é dito que deverá 
ser defendido e conservado para futuras gerações.
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ST 11 
Educação Ambiental
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A restauração de nascentes no Vale do Rio Doce
Nájela Priscila dos Santos Moreira, Enzo Henrique de Oliveira e Silva, 
Renata Bernardes Faria Campos (Orientadora), Juliano Daniel Groppo 
(Orientador)

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

Palavras-Chave: Mata ciliar, nascente, território, degradação, recupera-
ção

Introdução: As florestas são reconhecidamente cruciais para a preserva-
ção do solo, da regulagem da água, os ciclos de nutrientes, o equilíbrio 
das trocas de gases na atmosfera e a estabilidade climática global. Ainda 
assim, o desmatamento representa uma das maiores forças da degradação 
ambiental. A busca pelo progresso produziu um sistema ávido por consu-
mir os bens que a natureza dispõe e o histórico da degradação ambiental na 
região de Governador Valadares, não destoa do apresentado. Objetivos: 
Apresentar diferentes percepções de atores sociais sobre as matas ciliares 
e nascentes. Trazer breve relato histórico do desmatamento da região de 
Governador Valadares bem como reflexão associada a região em questão. 
Metodologia: A pesquisa foi qualitativa, onde foram entrevistados dife-
rentes atores, sendo: um engenheiro Agrônomo, o Coordenador Regional 
das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Doce, um 
doutor em História com dedicação à História Social e História Ambien-
tal e o Coordenador Geral do Centro de Informação e Assessoria Técnica 
(CIATT), através de questionário previamente elaborado. Através das en-
trevistas realizadas, pode-se observar as diferentes percepções em relação 
ao tema de estudo. Resultados: Os entrevistados, relatam desde o histó-
rico de desmatamento da região do Vale do Rio Doce até a contribuição 
ofertada por cada um na recuperação de nascentes do território em foco. 
Conclusão: A necessidade de restauração e preservação das matas cilia-
res e nascentes é real. O desafio é complexo, e exige que diversas frentes 
sejam levadas em consideração. Acredita-se ser possível restaurar as nas-
centes e reverter as consequências do desmatamento e do uso desordenado 
dos recursos naturais. Para isso há necessidade da atuação de profissionais 
de distintas áreas, da atuação do Estado e cooperação dos particulares. 
Apoio: CAPES.
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Redução de Resíduos & Educação Ambiental: implantação da com-
postagem na Escola Municipal Professor Helvécio Dahe em Gover-
nador Valadares-MG

Rebeca Soares Quintão Borges; Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior; 
Estêvão Preisigke Seidler Gaede; Matheus Louback Reis da Cunha; Sarah 
Louback Reis da Cunha

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-Chave: coleta seletiva, escola pública, gerenciamento de 
resíduos sólidos, Política Nacional de Resíduos Sólidos

Introdução: A Política Nacional de Resíduos Sólidos contempla progra-
mas de educação ambiental para a não geração, redução, reutilização e 
reciclagem de resíduos sólidos e apresenta a compostagem como destina-
ção final ambientalmente adequada de resíduos. Objetivos: Apresentar a 
implantação da compostagem na Escola M. Prof. Helvécio Dahe em Go-
vernador Valadares-MG, como parte do projeto Rede Solidária Natureza 
Viva. Metodologia: Foram determinados a quantidade de resíduos orgâ-
nicos e secos produzidos dentro da escola. Foi instalada uma composteira 
móvel em foi dimensionado e construído um mini pátio para tratamento 
dos resíduos. Fez-se uma formação com 25 estudantes sobre o processo 
de gerenciamento de resíduos sólidos e o ciclo da compostagem. Resul-
tados: Com os estudantes foi desenhado o “caminho” que os resíduos 
percorrem desde a extração da matéria prima na natureza até à destinação 
final, e o ciclo do processo de compostagem. Foram discutidos os desafios 
que os estudantes percebiam na escola sobre o gerenciamento de resíduos. 
Foram criadas lixeiras e instaladas próximo à cantina para a separação de 
resíduos secos e úmidos. O mini pátio foi construído pelos estudantes com 
pneus usados em uma área adequada da escola. Nesta área foi instalada a 
composteira feita de tambor de ferro (200 litros) e foi realizada a primeira 
mistura para compostagem junto com os estudantes. A compostagem seria 
o suficiente para suprir a produção de resíduos dentro da escola durante 
uma semana, mas foi sugerido que mais composteiras fossem produzidas 
e instaladas posteriormente, envolvendo mais estudantes nesta iniciativa. 
Conclusões: Com a compostagem foi promovida a destinação adequada 
de resíduos úmidos e secos produzidos na escola, contribuindo também 
para a coleta seletiva. A participação dos estudantes e colaboradores da es-
cola é fundamental para a continuação deste processo e da conscientização 
ambiental na comunidade.
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MESAS REDONDAS
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A educação inclusiva nos cursos de Saúde 
Cláudio Manoel Cabral Machado, Destter Alacks Antonietto, Monica Va-
ladares Martins, Pedro Henrique Ferreira Marçal, Omar de Azevedo Fer-
reira

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

Palavras-Chave: Educação Inclusiva, Saúde, Ensino Superior

Introdução: Os cursos de saúde da Universidade Vale do Rio Doce (UNI-
VALE), perante às mudanças de paradigma na educação e exigências 
legais que vêm ocorrendo em prol da inclusão no ensino superior, vêm 
buscando novas estratégias intervencionistas dando suporte aos docentes 
e atendendo às necessidades dos estudantes que possuem necessidade es-
pecial. A experiência vivida por vários alunos e que parecia distante para 
alguns, como para os que apresentam alguma deficiência, há alguns anos, 
passou a estar presente em suas vidas, pelas mudanças na sociedade que 
vislumbram propostas educacionais mais abrangentes e voltadas à inclu-
são. A educação inclusiva nos cursos de saúde tem por base, então, atender 
aos graduandos público – alvo da inclusão, proporcionando uma educa-
ção voltada à acessibilidade e adequações pedagógicas de acordo com as 
necessidades educacionais. Objetivo:  relatar e debater as experiências 
e vivências da educação inclusiva nos cursos de graduação do núcleo de 
saúde da UNIVALE. Metodologia: o método utilizado é a mesa redonda, 
visando promover uma discussão da prática pedagógica, métodos de en-
sino, avaliações e adaptações necessárias à inclusão dos acadêmicos com 
necessidades especiais. Resultados: ao dialogar com as experiências nos 
cursos de graduação, compreende-se que as capacitações gestoras e do-
centes são fundamentais na promoção de acessibilidade de uma Educa-
ção Inclusiva. Os cursos da saúde devem propiciar espaços de escuta e 
de trocas para os docentes, que são peças-chave nesse processo. Por meio 
dos relatos e das vivências manifestadas, percebe-se o desconhecimento, 
a ansiedade e a falta de prática, mas também, a presença de diferentes mo-
vimentos na busca pelo acerto e melhorias em seu cotidiano. Conclusão: 
conclui se que os desafios são grandes e que o núcleo da saúde da UNIVA-
LE possui um papel importante na construção da educação permanente e 
acompanhamento dos graduandos com necessidades especiais. A troca de 
experiências e a permanente discussão desses casos são fundamentais para 
o sucesso da educação inclusiva no ensino superior.
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Balanço de um projeto extensionista em rede
Thiago Martins Santos; Maria Celeste Reis Fernandes de Souza; Rena-
ta Bernardes Faria Campos; Lissandra Lopes Coelho Rocha, Vanhochris 
Helbert Vieira

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-chave: extensão universitária, educação ambiental, cidadania 
ambiental.

Introdução: O projeto de extensão Rede Solidária Natureza Viva teve 
início em 2017, com o objetivo de organizar uma rede solidária de apoio 
à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva (AS-
CANAVI), visando à ampliação e melhoria da coleta seletiva em Governa-
dor Valadares. Objetivo: Discutir as primeiras ações e resultados do pro-
jeto Rede Solidária Natureza Viva.  Metodologia: O projeto se estrutura 
em dois eixos de ação: No eixo 1, catadores da ASCANAVI participaram, 
na UNIVALE, de cursos em “Auxiliar de Eletricista”, “Comunicação Or-
ganizacional” e “Mobilização Social”. Foi promovido o concurso “Ar-
quitetando Solidariedade” e construído o site da Associação. Na sede da 
ASCANAVI aconteceram formações com o coletivo de catadores.  O eixo 
2 envolveu nove escolas ribeirinhas no curso “Educação Ambiental”, que 
foi organizado em dois tempos formativos: Tempo Universidade – desti-
nado às atividades formativas na UNIVALE; Tempo Escola/Comunidade 
– para o desencadeamento das ações propostas e discutidas no Tempo Uni-
versidade. Participaram estudantes, professores, pessoal de serviços gerais 
e gestores, elos entre a Universidade e as escolas. Na UNIVALE, a temá-
tica do projeto foi curricularizada em Atividades de Prática Supervisiona-
da, projetos interdisciplinares, palestras e Roda de Saberes. Resultados: 
Implantação da coleta seletiva nas escolas e na UNIVALE; reconhecimen-
to da cidade sobre o trabalho da ASCANAVI; melhoria da qualidade do 
material coletado pela Associação; conscientização dos envolvidos sobre 
problemas ambientais locais; ampliação do conhecimento dos catadores 
sobre práticas necessárias ao melhor desempenho no trabalho; fortaleci-
mento do associativismo na ASCANAVI; fortalecimento da extensão em 
sete cursos de graduação e no Mestrado GIT da UNIVALE. Conclusão: 
Os primeiros resultados revelam a prosperidade do projeto e destacam a 
importância do trabalho em rede em práticas extensionistas. Apoio: UNI-
VALE e Instituto MRV.
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Espaço A3: Serviço de apoio ao aluno no ensino superior
Adelice Jaqueline Bicalho, Adriana Mara Pimentel Maia Portugal, Jac-
queline Martins de Carvalho Vasconcelos, Luciene Ribeiro Batista Lima, 
Sara Edwirgens Barros Silva.

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

Palavras-Chave: Educação, inclusão, apoio ao aluno, curso superior

Introdução: O serviço de apoio ao aluno na Univale, possui como prin-
cipais finalidades atender ao aluno nas suas demandas de estágio, mo-
nitoria, de necessidades educacionais especiais, apoio psicopedagógico e 
psicológico. O ESPAÇO A3 - apoio ao aluno - desenvolve ações não só de 
atendimento individual ao aluno, como também à sua família, às turmas, 
aos professores e coordenadores de cursos, através de uma equipe com-
posta de pedagogos, psicólogos e psicopedagogos, que visam trabalhar de 
maneira coletiva e interdisciplinar. Objetivo: Esclarecer e debater sobre 
as ações realizadas pela equipe do serviço de apoio ao aluno da Univale 
e sua importância para o sucesso do aluno na sua conquista profissional. 
Metodologia: Estudo com apresentação descritiva, de caráter transversal, 
com abordagem qualitativa, demonstrando as ações realizadas pelo ESPA-
ÇOA3- apoio ao aluno- no ano de 2017 e 2018. Resultados: Os resultados 
apontam que a existência do serviço de apoio ao aluno na Univale cola-
bora para que o aluno, além de se sentir acolhido, tenha neste serviço uma 
motivação a mais para continuar seus estudos construindo uma trajetória 
educacional de sucesso. Conclusão: A existência do serviço de apoio ao 
aluno na Univale se torna relevante, porque atende aos preceitos e indi-
cadores avaliativos do Ministério da Educação, e por se constituir num 
serviço de apoio à inclusão educacional, à preparação para as monitorias, à 
formação docente e ao atendimentos do aluno e sua família em demandas 
específicas na trajetória acadêmica.
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Educação do Campo: Sujeitos, tempos e territórios
Maria Celeste Reis Fernandes de Souza; Marilene Santos, Sônia Maria 
Roseno

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal de 
Sergipe – UFS; Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Palavras-chave: educação do campo, ciclo, tempo integral, território.

Introdução: Historicamente a educação do campo tem se configurado 
como um campo de luta e tensões em defesa das escolas como um direito, 
na proposição de um currículo que contemple a diversidade dos sujei-
tos que vivem no campo, no reconhecimento da temporalidade própria 
do campo e do território como lugar de vida. Objetivo: Propõe -se nesta 
mesa discutir a garantia do direito dos povos do campo a escolas no cam-
po, contemplando as adolescências, infâncias e juventudes que vivem no 
campo, os tempos de formação e os vínculos com o território.  Metodolo-
gia: A base metodológica que orientará o debate se sustenta na perspecti-
va dialógica de Paulo Freire, e nos estudos sobre relação com o saber de 
Bernard Charlot. Resultados: Pode-se analisar as tensões que envolvem 
a educação do campo sob quatro perspectivas: os sujeitos do campo que 
ao longo da vida tiveram negados o acesso à educação, e que continuam 
alijados desse direito como sujeitos jovens e adultos; os embates entre a 
multissérie, realidade que se impõe na organização das escolas no campo, 
e os desafios dos ciclos de formação e do tempo integral como alternativas 
para a qualidade da educação; a necessidade do diálogo com os tempos 
humanos e os tempos de vida no campo para a organização escolar; o 
reconhecimento, valorização e validação da relação território, identidade 
e cultura nos currículos das escolas do campo. Conclusão: As lutas dos 
movimentos sociais em defesa da educação do campo permitiram, ao lon-
go dos anos, avanços significativos na proposição de debates e de políticas 
públicas que incidem positivamente sobre o direito à escola no campo, e 
sobre o currículo.  Entretanto, esses avanços têm sido comprometidos no 
atual cenário político da educação no país acirrando as desigualdades na 
educação dos sujeitos do campo. Apoio: CNPq; CAPES, UNIVALE



42

Engenharia direito e natureza: implicações do desastre de Mariana 
sobre as coletividades
Jacqueline Martins de Carvalho Vasconcelos, Adriana de Oliveira Leite 
Coelho, Lissandra Lopes Coelho Rocha, Leonardo Castro Maia.

Palavras-chave: desastre ambiental do rio Doce, coletividades, direito e 
engenharia

Introdução: O desastre ambiental, ocorrido em novembro de 2015 com 
o rompimento da barragem de Fundão, de propriedade da Mineradora Sa-
marco S.A., uma joint-venture entre a Vale S.A. e a BHp Billiton, em Ma-
riana, foi considerado o maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos 
de mineração. Passados quase três anos, os impactos sobre o cotidiano 
dos municípios afetados ainda carecem de estudos mais detalhados, para 
que a extensão de suas implicações seja adequadamente mensurada. Ob-
jetivos: Dialogar sobre os impactos do desastre ambiental do Rio Doce e 
suas implicações no cotidiano das comunidades afetadas. Metodologia: 
Revisão bibliográfica e discussões sobre os principais estudos publicados 
a respeito do desastre, incluindo a análise de levantamentos estatísticos de 
fontes científicas. Resultados: Espera-se fomentar, através da análise dos 
fatos ocorridos, a discussão sobre a intensidade do impacto das mudanças 
ocorridas na vida dos sujeitos residentes nos municípios afetados pelo de-
sastre ambiental e as interferências havidas em seu cotidiano. Entende-se 
que a memória do desastre precisa ser mantida para que ações, de repa-
ração e mitigação dos danos causados ao ambiente e à vida, sejam ade-
quadamente implementadas e monitoradas. Conclusões: Acredita-se que 
a tomada de consciência dos impactos causados seja capaz de contribuir 
para a construção de um posicionamento social crítico das comunidades e 
que um conhecimento ambiental participativo seja fundamental para a im-
plementação de políticas que minimizem a ocorrência de novos desastres 
com barragens.
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Ações de comunicação do projeto Rede Solidária Natureza Viva
Vanrochris Helbert Vieira, Dileymárcio de Carvalho Gomes, Elton Frede-
rico Binda de Castro, Gustavo Inácio Gonçalves da Silva

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-Chave: comunicação, Ascanavi, coleta seletiva, educação am-
biental

Introdução: O Rede Solidária Natureza Viva (RSNV) é um projeto de ex-
tensão em educação ambiental da Univale, construído em parceria com a 
Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva (Asca-
navi). Atua com alunos do ensino básico, com a comunidade acadêmica da 
Univale e com as comunidades de entorno. As ações de comunicação do 
projeto são realizadas por professores e alunos dos cursos de Bacharelado 
em Jornalismo e Bacharelado em Publicidade e Propaganda da Univale. 
Objetivo: Produzir material de divulgação para o projeto RSNV e apoiar 
os processos de comunicação da Ascanavi. Metodologia: Produção de 
banners e adesivos para conscientização, formulação da marca do RSNV, 
reformulação da marca da Ascanavi, produção de conteúdo para o site da 
Ascanavi, produção de um vídeo institucional, formação de catadoras da 
Ascanavi em comunicação organizacional, produção de recipientes para 
coleta seletiva na Univale e organização de uma exposição fotográfica. 
Resultados: Foram produzidos cinco banners e dois adesivos para cons-
cientização. A reformulação da marca da Ascanavi teve forte aceitação 
entre os associados. Foi produzido conteúdo para o site da associação nas 
seções: história da associação, memórias fotográficas, lista de associados, 
dicas de conscientização, notícias, contato e formas de colaboração. O 
vídeo institucional produzido teve boa recepção em um evento do Institu-
to MRV em Belo Horizonte. Três catadoras passaram por uma formação 
em introdução à fotografia, ao jornalismo e às mídias sociais, e têm sido 
acompanhadas na produção de conteúdo para o site. Foram produzidos 
onze coletores para a Univale. A exposição fotográfica foi exibida no Cen-
tro Cultural Nelson Mandela e na Univale, e teve forte cobertura midiá-
tica. Conclusão: O projeto tem gerado resultados muito satisfatórios nas 
ações de comunicação. A continuidade do trabalho permite que o que já 
foi realizado não se perca e que possa ser complementado. Apoio: FPF. 
UNIVALE. Instituto MRV.
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PERCEPÇÃO INTERPRETATIVA E CROQUIS EM PROJETOS

Rogerio Braga de Assunção 1

João Marcos Parreira Mendonça 2

Ilara Rebeca Duran de Melo 3

Resumo: Este artigo introduz e discute a percepção interpretativa ou per-
cepção de aspecto como treinamento da percepção que é uma competência 
importante para pessoas envolvidas no campo das artes visuais. A partir de 
definições iniciais, há uma breve discussão de teorias sobre os processos 
de percepção. Em seguida se apresentam alguns exemplos de práticas de 
croquis em que a percepção é mais importante do que a precisão no dese-
nho. Ao final, se discute sobre as diferenças entre representação e interpre-
tação, sugerindo provocativamente a necessidade de aprimorar a relação 
entre a percepção interpretativa e os desenhos rápidos.

Palavras-chave: percepção interpretativa; croquis; projeto.

Abstract:  This article introduces and discusses interpretative perception 
and the role of aspect perception as a training method that may be interest-
ing for people involved with the visual arts. From initial definitions fol-
lows a brief discussion of theories about the processes of perception. Then 
some examples of sketching practices are presented where aspect percep-
tion is more important than accuracy in sketches. In the end, we discuss 
conclusively the differences between representation and interpretation, 
provocatively suggesting the need to improve the relationship between 
interpretative aspect perception and drawings.

Key words: aspect perception; sketch; design.
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1. INTRODUÇÃO

O ensino não pode prescindir da filosofia. Em atividades ligadas à 
expressão visual é preciso refletir até sobre rabiscos inconscientes. 

2. OBJETIVO

Chamar atenção e discutir as possibilidades de desenvolvimento 
profissional aplicados a planos e projetos que envolvam expressão visual, 
a partir de rabiscos, rascunhos, sketches, aparentemente não relevantes.

3. METODOLOGIA

Este artigo, despretensiosamente, segue a proposta pedagógica 
do filósofo suíço, Jean Jacques Rousseau (1712~1778), ao combater pre-
conceitos e situações que denigrem a liberdade característica da reflexão 
da experiência própria. Considerando que na escola não se pode evitar a 
inclusão da própria vida, respeitando características e peculiaridades da 
expressão individual. 

Assim, são discutidas e apresentadas algumas inferências e refle-
xões filosóficas sobre o potencial criativo e estruturante para o raciocí-
nio de projetos, que podem ser desenvolvidos mesmo a partir da aparente 
banalidade de desenhos incompletos, inconscientes, ou até obsessivos, 
dentre outros tipos de expressão gráfica simples. Qualquer desenho abre 
possibilidades de muita reflexão, desde os aparentemente banais esboços, 
até os mais profundos sentidos da representação gráfica e da interpretação 
visual das imagens mais complexas. 

De modo geral, estamos falando de desenhos rápidos, de um “ske-
tch” impreciso, um risco incompleto, um rabisco apenas das principais 
características, um estudo preliminar, traçado em poucos minutos, rara-
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mente uma obra fechada. A profusão de termos similares - esboço, sketch, 
rabisco, traçado, risco, desenho etc. - já indica que existem diversas iden-
tidades relativamente diferentes e interessantes para serem discutidas em 
relação aos desenhos. 

Não se trata aqui de uma discussão de semiótica, de semântica, ou 
de uma capacitação sobre como desenhar. Trata-se, enfim, de uma reflexão 
sobre o que desenhos simples e rápidos podem implicar nos processos de 
criação e de comunicação por meio do conceito da percepção interpreta-
tiva.

4. DEFINIÇÕES E DISCUSSÕES BÁSICAS

A origem e a evolução desses termos refletem uma ligação entre 
as definições de muitos significados similares. Desenhar vem do latim 
“designare” que significa traçar, distinguir etc. A palavra em latim “de-
signare” é composta de “de” (de fora para dentro) + “signare” (marcar, 
assinalar) + “signum” (sinal, signo, significado). O termo em latim para 
signo (uma marca distinta) também evoluiu para o termo “segno” como 
característico apenas do símbolo em si mesmo, que pode representar mais 
de um significado. Cabe notar que o significado original do termo “ske-
tch”, em grego “schedios”, é temporário. 

Uma obra inicial, mais geral, mais elementar, um esboço ou rascu-
nho. Toda a discussão sobre os significados de símbolo (um tipo de signo 
que representa algo), e sobre significante (a realidade convencionada para 
conceitos abstratos), indica que precisamos entender o máximo possível 
desses detalhes para poder comunicar melhor. 

A representação de cada ideia pode ser convencionada entre gru-
pos socioculturais, ou pode ser particular a uma pessoa ou a um grupo 
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social específico. A interpretação dos significados implícitos nas repre-
sentações gráficas pode variar muito. É preciso considerar inclusive que 
uma representação gráfica deve ser acompanhada de outras representa-
ções, gestuais, sonoras, tridimensionais, dinâmicas, textuais, contextuais, 
situacionais etc. 

Desenhar, designar e design têm uma mesma origem em latim, mas 
se desenvolveram para significados diferentes, relacionados entre si. De-
senhar corresponde a uma representação gráfica do desígnio (atribuição de 
um significado, identidade, destinação) de um conceito ou valor de design, 
que por sua vez representa uma intenção, um propósito, um desígnio, um 
projeto. Ou seja, quem quer desenhar, criar, projetar etc., sempre atribui 
ou altera (designa) valores identitários em seus riscos, mesmo que incons-
cientemente. 

Deveríamos todos estudar melhor esses temas, nem que fosse para 
entender significados subconscientes, que uma pessoa expressa intuitiva-
mente em seus desenhos, como comprovam pesquisas de Nise da Silveira, 
Jung, Freud e Erich Neumann, para citar apenas alguns.

5. DESENVOLVIMENTO DE DISCUSSÕES E RELAÇÕES

Os diversos termos relacionados aos muitos tipos de desenho en-
volvem vários significados  inter-relacionados: descrição, representação, 
retrato, figura, ilustração, imagem, configuração, feitio, forma, recorte, 
gravura, projeto, plano, planta, traçado, delineamento, esboço, rabisco, 
rascunho, risco, traço, desígnio, intenção, propósito, vontade, estampa, 
padrão, motivo etc. Os croquis, por exemplo, parecem, mas não são irre-
levantes. É bom discutir o que é significativo nestes esquemas compostos 
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de pontos, linhas e manchas. 

Wittgenstein, o filósofo britânico de origem austríaca, se dedicou 
bastante a esse tipo de análise e tentou entender a origem da linguagem. 
Mais tarde ele considerou que não há qualquer essência a ser descoberta 
na linguagem, porque trata-se sempre de um aglomerado de linguagens, de 
uma sobreposição de aspectos. Se prender à tentativa de apenas descrever 
uma representação de algo é inútil, porque os significados se estabelecem 
pelos usos, conforme determinadas circunstâncias. 

Segundo Wittgenstein o que interessa para entender significados 
não está nas definições, mas naquilo que se faz, naquilo que se expressa, 
no que se interpreta com o jogo de possibilidades em relação ao objeto ou 
imagem. 

6. RESULTADOS SUGESTIVOS

Em seu livro póstumo “Investigações filosóficas” de 1953 Wit-
tgenstein discute o que chamou de percepção de aspecto. Segundo essa 
ideia, as imagens podem ser vistas de mais de uma maneira, e podemos 
definir significados diferentes conforme o aspecto que queiramos colocar 
em evidência. Sem que a imagem mude, um observador pode ver diversas 
representações simbólicas, fazendo diferentes projeções de significados. 

A percepção é altamente contextual e ambígua. Assim as defini-
ções ou os significados podem mudar conforme o observador mude sua 
percepção em torno de contextos sociais ou diferentes aspectos de uma 
mesma representação. Ou seja, a ambiguidade das situações pode mudar 
dependendo das relações entre as representações (pontos, traços, manchas 
etc.) e aquilo que elas podem representar. 

O observador, na verdade, escolhe como ele quer ver as imagens, 
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e ele pode mudar essas escolhas. Essa escolha é limitada pelas possibili-
dades de percepção de uma imagem. Por mais que queiramos ver algo de 
uma certa maneira, a imagem nos condiciona a ver dentro de certos aspec-
tos. Nossos olhos exploram rapidamente qualquer imagem, procurando 
formar sentido, tentando montar um quadro de projeção, tentando desco-
brir ou organizar um sistema, tentando entender uma síntese e um todo. 

É famosa a imagem do pato-coelho que Wittgenstein empregou 
para discutir o que ele, entre outros filósofos, chamou de percepção de 
aspecto (ver Figura 1 a seguir). Trata-se de uma percepção interpretativa 
porque a imagem pode ser vista como pato ou como coelho, e essa in-
terpretação pode ser alternada (ora pato, ora coelho), sem que a imagem 
mude, e sem que a princípio se possa ver o pato e o coelho ao mesmo 
tempo. 

A mudança é mental, abstrata, interna e particular de cada observa-
dor, enquanto que a imagem em si mesma é estática, imutável, concreta e 
externa. Sabe-se que a visão não é uma coisa física, concreta. É abstrata, 
fruto de reflexões mentais de cada um. Não se vê uma coisa absoluta. Se 
percebe uma coisa simbolicamente, com uma identidade que pode mudar 
conforme diferentes aspectos. 

Portanto, é mais importante entender “como” se vê, do que querer 
entender “o que” se vê. Sempre se vê, se conversa, se ouve, se lê, se en-
tende “como”, e não “o que”. É uma questão de compreender processos 
relativos, e não de entender uma coisa de modo absoluto e definitivo. 

Quando as pessoas veem rabiscos, o que elas veem, de fato, são os 
significados que aqueles rabiscos podem conjugar e apresentar. E a per-
cepção pode mudar de aspectos, podendo até parecer conclusiva quando 
afinal conseguimos fazer sentido e entender o que aqueles rabiscos estão 
“querendo” nos dizer. Como quando finalmente compreendemos um pro-
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blema e nos sentimos aptos a resolvê-lo. 

Figura 1: Pato ou coelho? Ou “patelho”?  
Fonte da imagem: https://www.nexojornal.com.br/externo/2018/08/04/Voc%C3%AA-

-v%C3%AA-um-pato-ou-um-coelho

7. RESULTADOS DESENVOLVIDOS ATÉ RECENTEMENTE

O objeto de interesse de Wittgenstein era exatamente o processo 
que nos leva a dar sentido às observações: como interpretamos nossas per-
cepções? Esta noção da percepção interpretativa nos permite interpretar 
e refletir melhor sobre nossos desenhos, e em última instância sobre nós 
mesmos e nossas vidas. Sobretudo, isso nos permite fazer melhor uso dos 
nossos potenciais e das possibilidades de nossos desenhos. Isso nos per-
mite extrair o máximo de comunicação e ser mais bem-sucedidos mesmo 
nos croquis mais aparentemente simplórios. 

Podemos considerar que muitos conceitos bem comunicados em-
pregam de modo bastante eficiente a percepção interpretativa. As reli-
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giões, por exemplo, não se resumem a uma coleção de histórias, imagens 
e conceitos. Muito além de qualquer representação elas proveem modos 
de interpretação do mundo e do cotidiano das pessoas. O mesmo ocorre 
com movimentos artísticos, como o barroco ou o modernismo. Também 
com política e com tantos outros casos.

As discussões sobre a percepção e sobre percepção interpretativa 
não são novidade. Diversos autores, em que se destaca o americano Char-
les Sanders Peirce, que definiu o processo perceptivo como sendo essen-
cialmente interpretativo, relativamente indefinido e eventualmente falho 
ou necessariamente imperfeito. Trata-se de um processo pleno de expec-
tativas, de interpretações, de possibilidades, de repertório, que impedem 
uma apreensão correspondente à realidade absoluta. 

Podemos até mesmo deixar de perceber aquilo que ocorre com al-
guma constância e de modo habitual. Podemos deixar passar despercebi-
dos alguns aspectos saturados, como se aquilo que está diante de nós se 
tornasse invisível de tão óbvio. 

Outros autores discutem essas possibilidades, como o inglês Gil-
bert Keith Chesterton, conhecido como o príncipe do paradoxo, cujos 
personagens deixam de perceber evidências básicas na elucidação dos 
problemas que enfrentam. Percepções obliteradas, apagadas, renegadas, 
também são frequentes na obra do argentino Jorge Luís Borges, para quem 
é imperativo saber abordar um assunto ou tema. 

Trata-se do que Peirce chamou de abdução, porque a observação 
produz sugestões de significados, de verdades, sem que possamos definir 
claramente as circunstâncias observadas. Abdução é quando fazemos as-
sociações tanto conscientes quanto inconscientes entre os elementos ob-
servados, compondo assim interpretações da percepção na tentativa de en-
tender aquilo que observamos. A percepção sempre depende, portanto, da 
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interpretação, que se dá em relação à informação observada, mas também 
em relação à cultura particular de uma pessoa. 

Assim, para Peirce, percebemos aquilo que, de certo modo, somos 
“treinados” para interpretar, do mesmo modo que deixamos de perceber 
aquilo que não possamos interpretar (PEIRCE, 1999:227). Ou seja, quan-
to maior a experiência e o conhecimento, quanto mais ampla a cultura e 
mais variado o repertório, melhor e mais desenvolvida a percepção de uma 
pessoa. Deixar de analisar, refletir e perceber, por outro lado, pode levar a 
enganos, erros e perda de oportunidades.

8. OUTROS RESULTADOS

Das muitas maneiras em que é possível treinar tanto o desenho 
quanto a percepção interpretativa destaca-se o “urban sketching”, os gru-
pos de esboços urbanos, que observam, desenham rapidamente e se aju-
dam mutuamente em desenhos realizados em grupo no mesmo local. 

As 8 regras são simples: (1) desenhos realizados in loco; (2) dese-
nhos que contem histórias; (3) desenhos que registrem o tempo e o lugar; 
(4) desenhos fiéis à cena retratada; (5) não se prender a nenhuma técnica 
em especial e valorizar os estilos individuais; (6) apoiar mutuamente e 
desenhar junto; (7) compartilhar os desenhos online; (8) mostrar o mundo, 
um desenho de cada vez. Pode-se desenhar com qualquer caneta empres-
tada, em um guardanapo até. Os desenhos não são necessariamente bem 
feitos e precisos. O foco está em prestar atenção no ambiente em volta das 
pessoas. Tanto a observação quanto os desenhos devem ser rápidos, mas 
podem ser refinados e terminados mais tarde (ver Figura 2 a seguir).

Trata-se, afinal, muito mais de um treinamento intuitivo da inter-



55

pretação, do que de uma representação pretensamente fiel. Outra maneira 
interessante de treinar tanto a observação, o desenho, quanto a percepção 
interpretativa são as “portrait parties” em que os participantes se dese-
nham uns aos outros ao mesmo tempo. Com retratos, em face dos muitos 
aspectos possíveis de representar, exercita-se muito mais, obviamente, a 
interpretação do que tecnicamente a representação. 

Não se trata de capacitar e instrumentalizar o desenho, mas sim 
de praticar a percepção em relação à representação, o que de fato leva à 
prática da interpretação (ver Figura 3 a seguir). Há variações pela internet, 
como no site www.flickr.com, em que se destaca o grupo Julia Kay’s Por-
trait Party (JKPP), que ocasionalmente promove encontros presenciais e 
publica livros com os retratos feitos pelas pessoas, que estão em diversos 
lugares do mundo e fazem os retratos umas das outras a partir de fotos na 
internet. 

Figura 2: desenho pelo primeiro autor na varanda do Grande Hotel de Ouro Preto, 
onde o pintor Guignard costumava desenhar, realizado em recente evento promovido 

pelo grupo Urban Sketchers Vale do Aço, em conjunto com os grupos Urban Sketchers 
Inconfidentes e Urban Sketchers Belo Horizonte _ técnica: caderneta tipo sketchbook, 
lapiseira 07 com grafite HD, aquarelado de modo digital posteriormente em iPad mini 
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com o aplicativo Paper53.

Figura 3: Retrato por telefone de uma amiga, realizado pelo primeiro autor no Bar 
Dom Caixote em Governador Valadares-MG; caderneta tipo sketchbook, com lapiseira 

07, grafite HD, retocado com caneta de falso nanquim.
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Figura 4: desenho livre em caderneta, pelo primeiro autor _ lapiseira, canetas e aguada.

No caso das portrait parties, exercita-se a observação de forma 
solitária, mas a interpretação é discutida no grupo. No caso da Figura 3, 
o primeiro autor fez um retrato de como imaginava uma amiga enquanto 
combinava com ela uma portrait party por telefone, em um bar, ouvindo 
a música ambiente. 

Outra maneira interessante de treinar observação, desenho e per-
cepção interpretativa são as associações de ideias em rabiscos (ou doo-
dles) nas cadernetas de rascunho (sketchbooks). No caso que se observa 
na Figura 4 acima, a partir da ideia da flor de seis pétalas que decora a 
escada na Casa dos Contos em Ouro Preto-MG, se relacionam a frase de 
Guimarães Rosa com o lema da Escola de Minas de Ouro Preto, definido 
por Henri Gorceix (ver Figura 4 acima).
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9. CONCLUSÃO

Sempre haverá interpretações infinitas e, por outro lado, todas as 
representações podem ser consideradas sempre muito limitadas. Porque se 
é representação, nunca poderia pretender ser real. Existem semelhanças, 
mas para artistas visuais, designers, arquitetos etc. não deve haver confu-
são entre representação e interpretação. 

Representação significa a suposta falsidade de fazer (o que quer 
que seja) em nome de algo ou alguém. É alguém ou algo que apenas “fin-
ge” ser outra coisa ou outra pessoa, para quem quer entender, aceitar ou 
ser enganado. Políticos, por exemplo, sabem muito bem o que estão fazen-
do em nome das pessoas, que geralmente se sentem mais lesadas e traídas 
do que representadas, como deveriam. Interpretar, ao contrário, é um ato 
particular de comunicação, que sempre expõe verdades puras, dirigidas a 
algo ou a alguém. 

Frequentemente o ato de interpretar é direcionado apenas para a 
própria pessoa, na comunicação entre o inconsciente e a vida consciente 
da própria pessoa. Como auto expressão, a interpretação ajuda a entender, 
tornar-se consciente daquilo que está acontecendo dentro da cabeça nebu-
losa de todos nós. Muitas pessoas só fazem representação o tempo todo. 
Muitas pessoas vivem falsificações deliberadas de si mesmos. Também 
muitas pessoas apenas deixam passar despercebidas as possibilidades de 
perceber e interpretar aquilo que fazem no dia-a-dia. 

Considerando que o desenho é uma evidente expressão, não faz 
sentido que uma pessoa abra mão de tentar perceber suas próprias expres-
sões. A interpretação deve sempre ser construída de verdades, mesmo as 
mais difíceis de entender, em oposição à falsidade necessária, envolvida 
em qualquer representação. Na interpretação, há genuinamente: descri-
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ção, retrato, apresentação, situação, oferta, entrega, declaração, influên-
cias, drama, desempenho, posicionamento, obrigação, ilustração, planos, 
projetos, design, esboços… 

Em suma, é uma entrega, como tem que ser. Para quem gosta de 
renderizar demais os desenhos arquitetônicos, por exemplo, é bom lem-
brar que “renderizar” quer dizer render-se e devolver, retribuir. 

É necessário evitar falsidades envolvidas em qualquer repre-
sentação. Pessoas que brincam ou trabalham com desenhos, pintu-
ra, fotografia, cinema etc., podem ser muito atenciosas e atentas, por-
que pode-se mudar uma percepção, mas não se pode deixar de pensar. 
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INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E OS DIREITOS FUNDAMEN-
TAIS

André Filipe Cruz de Oliveira1

André Rodrigues Santos2

Farley Carlos de Oliveira3

Philipe Rodrigues Silva4

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo versar sobre a intole-
rância religiosa no país, e mostrar se após a promulgação da Constituição 
Federal de 1988 e a positivação dos direitos fundamentais, a questão da 
intolerância religiosa foi solucionada no Brasil. Apresentando como prin-
cipais pontos os direitos fundamentais, liberdade religiosa e intolerância 
religiosa. Objetiva-se trazer à luz da constituição uma resposta ao ques-
tionamento supracitado e uma solução a intolerância religiosa, de forma 
a conscientizar que todos possuem direito a liberdade religiosa. Será uti-
lizada como metodologia a pesquisa bibliográfica a partir de teorias pu-
blicadas sobre o assunto em livros, artigos, manuais e meios eletrônicos. 
Resultou-se que a falta de compreensão populacional, a violência e o des-
respeito à liberdade de crença, manifestada através da intolerância, ferem 
os direitos fundamentais de cada ser humano. 

PALAVRAS-CHAVES: Direitos Fundamentais; Liberdade religiosa; In-
tolerância religiosa.

ABSTRACT: The present work aims to address religious intolerance in 
the country and to show whether the issue of religious intolerance was 
solved in Brazil after the promulgation of the 1988 Federal Constitution 
and the affirmation of fundamental rights. Its main points are fundamental 
rights, religious freedom and religious intolerance. It aims to bring to light 
the constitution a response to the aforementioned questioning and a solu-
tion to religious intolerance, in order to make everyone aware that they 
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have the right to religious freedom. Bibliographic research will be used 
as a methodology based on published theories on books, articles, manu-
als and electronic media. It turned out that the lack of understanding of 
the population, violence and disrespect for freedom of belief, manifested 
through intolerance, hurt the fundamental rights of every human being.

KEY WORDS: Fundamental Rights; Religious freedom; Religious intol-
erance.

1.Discente do terceiro período do curso de direito da Universidade Vale do Rio Doce.

2. Coordenador e professor do curso do de Direito. Graduado em Direito e Teologia, Pós-
-Graduado em Docência do Ensino Superior, Direito Público, Mestrando em Ciência da 
Religião e Esfera Pública, Advogado.

3. Discente do terceiro período do curso de direito da Universidade Vale do Rio Doce. 

4. Discente do terceiro período do curso de direito da Universidade Vale do Rio Doce. 



63

INTRODUÇÃO

Este artigo vem apresentar um problema real, presente ao longo da 
história de toda a sociedade brasileira e a sua devida solução jurídica, o 
tema em voga destaca a intolerância religiosa e os direitos fundamentais. 
No passado, a intolerância quase culminou no extermínio do povo Judeu. 
No Brasil, os casos de intolerância religiosa culminam em pilhas proces-
suais que variam desde uma agressão verbal até uma lesão corporal e em 
alguns casos mais extremos resulta em morte. O Brasil é um país laico, 
que positivou em sua sétima constituição os direitos e garantias indivi-
duais, encontra-se entre eles a liberdade religiosa, sem dúvidas um grande 
avanço no ordenamento jurídico, embora tardio. Diante exposto, surge o 
seguinte questionamento: Após a promulgação da Constituição Federal de 
1988 e a positivação dos direitos fundamentais, a questão da intolerância 
religiosa foi solucionada no Brasil? 

O objetivo deste trabalho é mostrar aos leitores, que a solução para 
a questão da intolerância religiosa, não se limita apenas as ações do Es-
tado, ainda que se tenham leis de maior rigor dentro da nação, é dever de 
cada cidadão, a consciência que os direitos elencados na constituição são 
garantias e deveres de todos. É necessário um trabalho de conscientização 
na sociedade, de que os direitos e deveres expressos no texto constitucio-
nal pertencem a todos por ele regidos, que é dever legal da sociedade ser 
junto ao Estado, um mantenedor da ordem social.

A justificativa da matéria em questão, é que cada cidadão conhe-
cendo os seus direitos e deveres, possa viver de forma coesa na sociedade. 
Que a consciência de direitos e deveres seja explicita no modo de vida, 
buscando através dessa consciência o respeito e a dignidade humana que 
cada um possui perante a lei. O histórico de atrocidades cometidas pelo 
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homem motivado por discursos de ódio corroboram para relevância dessa 
matéria, haja vista que, as marcas da ignorância e da intolerância deixaram 
sequelas na história da humanidade e a inércia, a omissão da sociedade, 
fere gravemente os direitos fundamentais com reflexos imediatos no au-
mento de casos de intolerância religiosa. O sofrimento e as vidas perdidas 
não podem ser ignorados e a responsabilidade dever ser de todos.

A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica, buscando ex-
plicar e solucionar os problemas a partir de teorias publicadas em diversos 
tipos de fonte: livros, artigos, manuais, enciclopédias, canais, meios ele-
trônicos.

DIREITOS FUNDAMENTAIS

Os direitos fundamentais são entendidos como os direitos mais bá-
sicos de todos os cidadãos. No ordenamento jurídico brasileiro, os direitos 
fundamentais se encontram elencados na Constituição Federal de 1988 e 
se aplicam aos indivíduos e casos por ela regidos. Não existe uma origem 
concreta e nem uma definição objetiva para direitos fundamentais, embora 
a corrente Jus naturalista seja a mais conhecida, classificando os direi-
tos fundamentais como anteriores a qualquer legislação já existente. Para 
eles, tais direitos nascem de características inatas da humanidade, sendo 
comum a todos os homens, independentemente de tempo e espaço. Acerca 
do surgimento dos direitos fundamentais, alguns acreditam que esta teo-
ria conhecida hoje, é o resultado de uma lenta e profunda transformação 
das instituições políticas e das concepções jurídicas, como afirma Moraes 
(1999, p. 178):
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[...] surgiram como produto da fusão de várias fontes, 
desde tradições arraigadas nas diversas civilizações, 
até a conjugação dos pensamentos filosóficos jurídicos, 
das ideias surgidas com o cristianismo e com o direito 
natural. 

Os direitos fundamentais tornaram-se garantia de sobrevivência 
dos brasileiros e de todos regidos pela constituição, um processo de ga-
rantias que sofreu alterações no decorrer dos anos, que foi se adequando a 
sobrevivência do homem ao se atentar para o mínimo de direito que todo 
aquele orientado pela constituição de 1988 necessita.

LIBERDADE RELIGIOSA

A liberdade religiosa de modo simplificado é a liberdade de pro-
fessar qualquer religião, de realizar cultos ou tradições referentes a essas 
crenças, e viver de acordo com as mesmas e também o direito de não pos-
suir nenhuma crença religiosa. O Brasil por ser um estado laico, permite 
a livre manifestação de qualquer tipo de religião e garante através de leis 
o direito e a proteção aos locais de culto e as liturgias de todas essas reli-
giões. Conforme preconiza Pedro Lenza (2015):

[…] não se pode descriminar ou reprimir nenhum ci-
dadão por suas escolhas religiosas ou por não aderir a 
nenhuma. O preconceito deve ser afastado, a sociedade 
tem de conviver e se harmonizar com as escolhas anta-
gônicas sem permitir que o radicalismo as domine, sem 
que o egoísmo suplante a liberdade que é assegurada 
constitucionalmente a cada cidadão brasileiro.
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Em sua obra Pedro Lenza (2015) descreve inúmeras polêmicas 
acerca do tema. Dentre as quais se observa a fixação de crucifixos em 
repartições públicas e o questionamento que se faz sobre tal conduta haja 
vista o país ser laico. Diante desse questionamento, Mendes, Coelho e 
Branco (2009) destacam:

A liberdade religiosa consiste na liberdade para pro-
fessar sua fé em Deus. Por isso, não cabe arguir a li-
berdade religiosa para impedir a demonstração da fé 
de outrem ou em certos lugares, ainda que públicos. 
O Estado, que não professa o ateísmo, pode conviver 
com símbolos os quais não somente correspondem a 
valores que informam a sua história cultural, como re-
metem a bens encarecidos por parcela expressiva da 
sua população – por isso, também, não é dado proibir 
a exibição de crucifixos ou de imagens sagradas em 
lugares públicos.

Contrariamente, Sarmento (2015) diz que:

A laicidade impõe ao Estado uma postura de neutrali-
dade diante das diversas religiões existentes na socie-
dade, ficando proibido tomar partido em questões de 
fé. Não pode favorecer nem atrapalhar, pois está vin-
culado às premissas da liberdade de religião e igual-
dade como valores constitucionais. Em uma sociedade 
pluralística como a brasileira, de variadas crenças e 
afiliações religiosas, a laicidade é um instrumento para 
possibilitar o tratamento igualitário de todos. No plu-
ralismo religioso, o endosso pelo Estado de qualquer 
posicionamento religioso implica necessariamente de-
sigualdade, injustificado tratamento desfavorecido em 
relação àqueles que não abraçam o credo privilegiado.



67

Casos semelhantes e/ou polêmicos ocorrem em relação ao ensino 
religioso nas escolas públicas, o texto do preâmbulo constitucional quando 
faz referência a Deus, a Guarda Sabática, como ocorre com os Adventistas 
do Sétimo Dia e os Judeus que são bígamos, transfusões de sangue das 
Testemunhas de Jeová, o casamento civil perante autoridades religiosas, 
pois se o país é laico deve-se considerar o casamento realizado por líder de 
qualquer religião ou crença.

Evidentemente todos esses assuntos carecem de um amplo debate, 
mas demonstra a complexidade de solucionar a questão da intolerância 
Religiosa no Brasil, com isso questiona-se a eficácia da positivação da 
liberdade religiosa como Direito Fundamental na constituição Federal de 
1988.

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

A palavra intolerância vem do latim intolerantia, concernindo o 
entendimento de incapacidade ou impaciência de suportar outrem. No 
Brasil é perceptível a intolerância desde o período colonial. Quando ao 
estabelecer colônia, Dom Pedro III, rei de Portugal, escreve ao primeiro 
Governador Geral do Brasil, Tomé de Sousa os seguintes termos: “A prin-
cipal causa que me levou a povoar o Brasil foi que a gente do Brasil se 
convertesse à nossa Fé católica”. (HOORNAERT, 1974, p.32), nesse sen-
tido a Igreja Católica e o Estado ignoraram completamente a cultura, reli-
gião e costumes que os nativos ou estrangeiros possuíam, desencadeando 
vários conflitos. Já no Período Imperial, com o advento da primeira Cons-
tituição Imperial do Brasil em 1824, nota-se uma positivação da conduta 



68

intolerante do Estado ante as demais religiões, conforme explicita o Art. 
5º da referida constituição.

Art. 5º: A Religião Católica Apostólica Romana con-
tinuará a ser a religião do Império. Todas as outras 
Religiões serão permitidas com seu culto doméstico, 
ou particular em casa, sem forma alguma exterior de 
templo. (PLANALTO, 2018).

Após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, 
Ruy Barbosa redigiu o Decreto 119-A, de 07 de janeiro de 1890 e dessa 
forma separou definitivamente o Estado e a Igreja Católica Romana no 
Brasil, conforme leciona SORIANO (2002, P.85), “a constitucionalização 
do novo regime republicano consolidou, através da Constituição de 1891, 
a separação entre a Igreja e o Estado, fazendo do Brasil um estado laico”. 
Segundo Oliveira (2011):

A Constituição Federal de 1891 representou um marco 
no que tange à laicidade do Estado, pois todas as Cons-
tituições que lhe sucederam mantiveram a neutralidade 
inerente a um Estado Laico, ainda que teoricamente.

Décadas após a separação da igreja para com o estado e a liberda-
de religiosa estar positivada no ordenamento jurídico brasileiro, ainda é 
possível detectar casos não isolados de intolerância religiosa por todo o 
território nacional.

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA: UMA VIOLAÇÃO AOS DIREI-
TOS FUNDAMENTAIS PRESENTES NA CONSTITUIÇÃO FEDE-
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RAL DE 1988.

Não obstante ao crescente número de casos de intolerância religio-
sa com repercussão na sociedade, inclusive a nível nacional, percebe-se 
com pesar que indubitavelmente ainda existem inúmeros casos de intole-
rância religiosa em que as vítimas por receio de dano maior e descrentes 
com a eficiência da justiça, se calam e sofrem diversas atrocidades em 
virtude de suas crenças divergirem das demais tidas como “corretas” ou 
como exposto neste artigo pelo simples fato do outro intolerar, da falta de 
compreensão ou aceitação com relação ao algo. Segundo Bobbio (1992, 
p.85):

[...] quando se fala de tolerância no seu significado his-
tórico predominante, o que se tem em mente é o pro-
blema da convivência de crenças diversas. Atualmente, 
o conceito de tolerância é generalizado para o proble-
ma da convivência das minorias étnicas, linguísticas e 
raciais. O preconceito e ódio empregados a essas pes-
soas ocorrem nas mais diversas situações e indepen-
dem de local.

Tem-se como exemplo de preconceito o caso em que a mãe de san-
to, Carmem Flores, 66 anos de idade, na tarde de 13 de setembro de 2017, 
teve seu templo de Candomblé atacado por traficantes, que a obrigaram 
a destruir todas as guias e estátuas do terreiro. O fato ocorreu em Miguel 
Couto, bairro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ). 

Em todos os lugares pode acontecer à intolerância religiosa, outro 
exemplo dessa violação é caso ocorrido no dia 08/04/2010 no interior da 
reserva de armamento do 1º Depósito de Suprimento, na cidade do Rio de 
Janeiro (RJ), um militar graduado apontou uma pistola municiada para a 
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cabeça de um subordinado para que o mesmo declarasse sua fé.

Outro fato com grande repercussão nacional foi caso de agressão 
contra a menina Kayllane Campos, de 11 anos, na saída de uma cerimônia 
de candomblé, quando a menina saía do local juntamente com outros par-
ticipantes, dois jovens agrediram o grupo atirando pedras, e brandindo a 
Bíblia gritavam: “É o diabo, vai para o inferno, Jesus está voltando”. Uma 
das pedras atingiu a cabeça da menina Kayllane. 

O que o presente nos traz com esses casos de intolerância religiosa, 
pôde se constatar que o passado já nos revelava tal prática, naquela opor-
tunidade com o aval do Estado, hoje sem autorização do Estado, porém, 
com consentimento de muitos, que se calam ou agem de forma indiferente.

Percebeu-se ainda que a conquista de direitos que objetivavam a 
proteção do direito à liberdade de crença só surgia tardiamente e mesmo 
atualmente com um cenário jurídico que em tese resguarda o direito à li-
berdade de crença e pensamento, previstos no art. 5º Constituição Federal 
1988, o Estado não conseguiu conter a violência motivada pela intolerân-
cia. Acerca da tolerância, explicita Bobbio (1992, P.88) apud John Locke:

Seria de desejar que um dia se permitisse a verdade 
defender-se por si só. Muito pouca ajuda lhe conferiu o 
poder dos grandes, que nem sempre a conhecem e nem 
sempre lhe são favoráveis [...]. A verdade não precisa 
da violência para ser ouvida pelo espirito dos homens; 
e não se pode ensiná-la pela boca da lei. São os erros 
que reinam graças à ajuda externa, tomada emprestada 
de outros meios. Mas a verdade, se não é captada pelo 
intelecto com sua luz, não poderá triunfar com a força 
externa.

Certo é que quanto mais se discute o tema da intolerância religiosa, 



71

mais se observa a importância com que o tema merece ser tratado. Pessoas 
estão sofrendo cotidianamente em virtude de suas crenças, em muitos ca-
sos exterminados. Faz-se necessário providencias em caráter de urgência, 
pois é inadmissível que um direito fundamental seja violado e pessoas 
vitimadas, todavia é necessário considerar a postura da própria sociedade 
mediante o tema, pois como escreve Bobbio (1992, p. 87):

[...] a tolerância não se baseia na renúncia à Própria 
verdade, ou na indiferença frente a qualquer forma de 
verdade. Creio firmemente em minha verdade, mas 
penso que devo obedecer a um princípio moral absolu-
to: o respeito à pessoa alheia. Aparentemente, trata-se 
de um caso de conflito entre razão teórica e razão prá-
tica, entre aquilo em que devo crer e aquilo que devo 
fazer. Na realidade, trata-se de um conflito entre dois 
princípios morais: a moral da coerência, que me induzi 
a pôr minha verdade acima de tudo, e a moral do res-
peito ou da benevolência em face do outro.

A intolerância religiosa tem se tornado uma mácula as garantias e 
direitos fundamentais, não só o aumento nos números de casos de intole-
rância, mas também os meios violentos que são empregados, estes fatos 
demonstram e apontam para um futuro cada vez mais sombrio no que tan-
ge a liberdade religiosa. Os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa 
humana estão sucumbindo diante das injustiças produzidas por intoleran-
tes e seus discursos de ódio.

CONCLUSÃO

Em pleno século XXI onde se vive em um estado democrático de 
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direitos amparados pela Constituição Federal 1988, que em seu próprio 
preâmbulo traz como um dos pontos centrais do texto constitucional os di-
reitos sociais, a segurança, a justiça, a igualdade e a liberdade, que por sua 
vez versa dentre outras sobre a liberdade de manifestação, de consciência, 
de expressão da atividade intelectual, artística, cientifica, de comunicação 
e a liberdade religiosa que vem sendo suprimida cada vez mais pela socie-
dade. Essa supressão dos direitos fundamentais ocorre muitas vezes pela 
falta de compreensão da própria sociedade em ceder ao próximo o que o 
próprio texto constitucional lhe outorga, neste contexto que se manifesta a 
intolerância religiosa, como afirma (BULOS, 2016).

Intolerância religiosa que é uma conduta de ódio, pra-
ticada por pessoas físicas ou jurídicas, as quais agem 
de forma violenta, contra crenças alheias, por meio de 
atos criminosos que podem resultar no extermínio da 
própria vida

Diante de tudo que se pode perceber até o momento e as infor-
mações aqui contidas, é notório que não bastou ao Estado à promulgação 
da Constituição Federal de 1988 e a liberdade religiosa resguardada pela 
positivação dos Direitos Fundamentais. Conforme previsto nos Direitos 
Fundamentais de 2º geração faz se necessário à atuação do Estado, que 
o Brasil se posicione de maneira mais dura, que legisladores sejam mais 
rigorosos ao tratarem sobre a intolerância. 

Porém, se o cidadão não compreender que a intolerância não é ape-
nas questão de lei parar reger e punir a todos que a infringirem, e sim uma 
questão de convivência social, aceitação e respeito às diversas escolhas 
que cada um pode fazer, não há lei que impetre rigor se a sociedade não se 
fizer consciente dos diretos que cada cidadão possui. Respeito ao próximo, 
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tolerância às diversidades e liberdade de escolha religiosa é direito funda-
mental e inerente a qualquer cidadão dentro do país, devem-se respeitar 
crenças e escolhas, tais direitos são características inatas da humanidade e 
todo cidadão possui a sua. 

A partir do momento em que se passa a pensar que não se faz mais 
necessário o respeito aos direitos de outrem, se pressupõe que qualquer di-
reito pode ser violado e se assim fora ninguém poderia exigir ou requerer 
seus direitos. O Brasil é laico e a tutela dos cidadãos esta sobre a guarda do 
Estado através do contrato social, e o Estado sendo tutor garante o direito 
de escolha e se isenta da imposição de crença, sendo assim, nenhum cida-
dão possui a prerrogativa do Estado para contrapor-se, e retirar a liberdade 
de crença devendo aceitar as diferenças religiosas.
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SOFRIMENTO MENTAL EM ESTUDANTES DE PÓS-GRADUA-
ÇÃO STRICTO SENSU

Líbia Monteiro Martins 1 

Marileny Boechat Frauches 2

RESUMO: O sofrimento mental em estudantes se tornou uma realidade 
na Pós-graduação Stricto Sensu. Este sofrimento se caracteriza por ma-
nifestações de ansiedade, estresse, depressão e pânico. O objetivo desse 
artigo foi traçar um breve histórico da Pós-graduação e levantar os princi-
pais fatores que causam adoecimento. O Brasil se encontra em processo de 
crise política e econômica que tem repercurtido na dotação orçamentária 
e na organização da Pós-graduação. O estudante sofre com pressões por 
produção e manutenção de uma renda, face aos dilemas que implicam 
conciliar vida pessoal, social, profissional e acadêmica. Investigar esses 
fatores é importante para compreender o problema e subsidiar políticas 
públicas voltadas à promoção de saúde no contexto acadêmico.

PALAVRAS-CHAVE: sofrimento mental; estudantes; Pós-graduação 
Strictu Sensu.

ABSTRACT: The mental distress in students became a reality on the 
strictu sensu postgraduate environment. The distress is characterized by 
manifestations of anxiety, stress, depression and panic. The purpose of this 
article was to briefly describe the history of postgraduation and show the 
primary factors that lead to this condition. Brazil is going through a politi-
cal and financial crisis, and that implicates on the budget allocation and 
on the postgraduate organization. The student is under pressure to work to 
keep a steady income while balancing personal, social, professional and 
academic life. It is important to investigate these factors to better under-
stand the problem and promote public policies of health on the academic 
context.
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INTRODUÇÃO

A expressão sofrimento mental tem sido utilizada em situações 
nas quais as pessoas apresentam um série de manifestações psicossomá-
ticas relacionadas a quadros clínicos, mas que não necessariamente serão 
diagnosticadas como um transtorno mental. Este fenômeno ocorre quan-
do se encontram em dificuldades de lidar com as circunstâncias de vida, 
referindo-se mais adequadamente a respostas emocionais desadaptativas 
transitórias. Dentre as manifestações de sofrimento mental mais comuns 
na contemporaneidade estão: ansiedade, estresse, depressão e pânico.

A ansiedade se caracteriza por um intenso sentimento de angústia 
em relação a alguma situação sobre a qual incide grande preocupação. O 
estresse, por sua vez, designa um conjunto de manifestações fisiológicas 
face a uma nova situação enfrentada pelo sujeito. As principais reações 
desses transtornos incluem dores musculares e de cabeça, mudanças no 
padrão de sono e alimentação, dificuldades para se concentrar e desen-
volver tarefas habituais, diminuição da libido, irritabilidade, sensação de 
cansaço constante, entre outras. Essas alterações levam o sujeito a ter um 
prejuízo considerável em seu desempenho laboral e social.

No cenário atual da Pós-graduação Stricto Sensu, a ansiedade e o 
estresse ligados às rotinas do acadêmico se tornou uma realidade caden-
te, o que tem chamado a atenção de pesquisadores para este problema. 
Assim, torna-se relevante estudar o fenômeno do sofrimento mental em 
estudantes de mestrado e doutorado, pois, ajuda a compreender os fatores 
geradores desta e, a partir disto, subsidiar estratégias de enfrentamento no 
âmbito das políticas públicas.

A relação com o orientador, os prazos de entrega das produções, a 
busca por recursos para a pesquisa e as políticas de órgãos regulamentado-
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res estão dentre as principais situações nas quais esse quadro se delineia. 
Os muitos relatos de sofrimento durante o processo de pesquisa e, espe-
cialmente, escrita se constituem em pista importante de que as práticas 
acadêmicas estão organizadas de modo a produzir adoecimento. E como 
esta situação tem se tornado, cada vez mais, evidente, considerar apenas as 
condições psicológicas individuais como preditoras de sofrimento mental 
não responde adequadamente ao problema. 

Mediante o exposto, o objetivo deste estudo é identificar fatores 
que contribuem para que haja sofrimento mental entre estudantes de Pós-
-graduação Stricto Sensu. A fim de responder a esse objetivo, realizou-se 
uma pesquisa em bases de dados científicos disponíveis na internet, tais 
como o Scientific Eletronic Library Online (Scielo). Verificou-se, na uti-
lização de descritores como “saúde mental” e “pós-graduação”, que não 
aparecem artigos tratando dessa problemática. 

Por outro lado, na utilização dos mesmos descritores em pesqui-
sa livre no navegador, depara-se com várias matérias em blogs, jornais e 
revistas online, fato este que aponta para a percepção do problema pela 
sociedade e a necessidade de investigá-lo sistematicamente. Também se 
encontram alguns trabalhos acadêmicos e artigos científicos, inclusive em 
revistas estrangeiras. Utilizando esse material, portanto, buscar-se-á cons-
truir uma breve apresentação da Pós-graduação Stricto Sensu, campo em 
análise, e levantar os fatores identificados como ansiogênicos e estressan-
tes para acadêmicos, sendo este o fenômeno que se pretende elucidar.
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O CONTEXTO DA PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL

O termo Pós-graduação designa a continuidade do processo de 
educação no ensino superior, compreendendo duas modalidades, as quais: 
Lato Sensu e Stricto Sensu. Existem algumas diferenças entre estas mo-
dalidades, a começar pelas próprias nomenclaturas, ambas originárias do 
latim. Lato sensu designa um sentido amplo e stricto senso um sentido res-
trito. Em termos gerais, a primeira se destina a profissionais que querem se 
especializar em determinado campo ou adquirir certa competência técnica 
enquanto a segunda, normalmente, direciona-se àqueles interessados em 
construir uma carreira acadêmica.

A Pós-graduação Lato Sensu compreende programas de espe-
cialização, incluindo cursos de Master Business Administration (MBA), 
abertos a pessoas graduadas, com duração mínima de 360 horas, conferin-
do aos concluintes certificação ao invés de diploma. Já a Pós-graduação 
Stricto Sensu, compreende programas de mestrado e doutorado abertos a 
candidatos graduados que atendam às exigências da instituição de ensino, 
o que implica não condicionalidade de cursar mestrado para ingresso no 
doutorado (BRASIL 1, s/d).

Na Resolução N°7, de 11 de Dezembro de 2017, se estabelecem 
normas para o funcionamento dos programas de Pós-graduação Stricto 
Sensu, os quais são regulados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES). Nesse documento, fica estabelecido 
que os cursos se diferenciam pela duração, complexidade, aprofundamen-
to e natureza do trabalho de conclusão (dissertação, em caso de mestra-
do, tese, em caso de doutorado). Outra característica distintiva, agora em 
relação à graduação, nível primário da educação superior, seria o fato de 
estarem destinados ao desenvolvimento da produção intelectual, assumin-
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do um compromisso com o avanço técnico-científico, econômico e social 
(BRASIL 2, 2017).

Atualmente, no Brasil, existem 4.296 cursos na modalidade Stric-
to Sensu, sendo 2.138 mestrados e 1.338 doutorados, perfazendo um total 
de 361.530 estudantes (BRASIL 3, 2018). Nos últimos vinte anos, houve 
um aumento de 3.037 cursos abertos, fato este que aponta para um cresci-
mento exponencial da Pós-graduação no Brasil (BRASIL 3, 2018).

Revisitando o caminho percorrido até aí, a partir do estudo de 
Nobre e Freitas (2017), o Estatuto das Universidades Brasileiras, criado 
em 1931, implicou na expansão desse campo. Porém, existem diferenças 
importantes a serem destacadas no modo de funcionamento, à época. O 
professor catedrático, sobre o qual recaia a responsabilidade de orientar 
estudantes, pedagógica e cientificamente, era captado do exterior, prin-
cipalmente da Europa e de paises dos quais se necessitava fugir devido à 
guerra. Isto ocorria porque, no Brasil, não havia pessoal qualificado para 
esse empreendimento. 

Entre 1930 e 1960, no intento de alavancar o desenvolvimento do 
país através da pesquisa, surgiram os primeiros cursos de mestrado e dou-
torado em universidades federais de São Paulo e Brasília. A partir de 1968, 
o modelo de cátedras foi substituído pelo de colegiado, no qual a condução 
das atividades de ensino, extensão e pesquisa constitucionalmente instituí-
das passou a ser compartirtilhada por grupos de docentes.

A Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior, atual CAPES, foi criada por decreto, em 1951, a fim de apoiar 
os esforços de empreendimentos públicos e privados em direção ao desen-
volvimento do país. Em 1953, implantou-se o Programa Universitário, a 
partir do qual foram contratados professores visitantes estrangeiros e esti-
muladas atividades de intercâmbio entre instituições, além de terem sido 



84

concedidas bolsas de estudos e apoio a eventos científicos.

No entanto, somente na década de 60 é que se regulamentou o 
campo da Pós-graduação, a partir do Parecer N°977, de 3 de dezembro de 
1965, do Conselho Federal de Educação, seguindo-se o modelo estadu-
nidense de divisão dos níveis de formação. Em 1961, a CAPES passou a 
ser subordinada ao governo, ligada ao Ministério de Educação; em 1966, 
o governo começou a apresentar planos de desenvolvimento na área e; 
em 1968, estruturou uma reforma universitária, institucionalizando tanto a 
Pós-graduação quanto a pesquisa.

No ano de 1974, a CAPES se tornou um órgão com relativa auto-
nomia administrativa e, no ano de 1981, foi reconhecida como responsá-
vel pelo Plano Nacional de Pós-graduação (PNPG), cabendo-lhe elaborar, 
avaliar, acompanhar e coordenar as atividades relativas ao ensino superior. 
Por fim, em 1992, a CAPES tornou-se fundação pública e, em 1995, com a 
mudança de governo, passou a ser responsável pela avaliação da Pós-gra-
duação Stricto Sensu, momento em que o número de cursos nessa modali-
dade ultrapassou a marca dos 600, envolvendo mais de 60 mil estudantes.

Os primeiros PNPGs se ocuparam de estratégias para formar 
mão-de-obra docente qualificada, aumentar a produção técnica-científica 
alinhada às necessidades de desenvolvimento socioeconômico do país e de 
expandir a oferta da Pós-graduação. O país entrou no século XXI com uma 
proposta de se posicionar entre as cinco primeiras potências econômicas 
mundiais. Nesse contexto, o PNPG 2011-2020 foi elaborado para promo-
ver integração entre a Pós-graduação, o setor empresarial e a sociedade, 
tendo incentivado interlocuções entre estudantes brasileiros e programas 
de pós-graduação estrangeiros (NOBRE; FREITAS, 2017).

Em parceria com a CAPES, atua na regulação da pós-gradua-
ção o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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(CNPQ), agência criada em 1951, ligada ao Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunicações. Esta agência tem a finalidade de fo-
mentar a pesquisa e incentivar a formação de pesquisadores brasileiros, 
desempenhando papel primordial na formulação e condução das políticas 
de ciência, tecnologia e inovação (BRASIL, s/d). Também subsidiam a 
pós-graduação as fundações estaduais de amparo à pesquisa, tais como 
a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG), e cada 
uma das universidades que se empenham em promover cursos de mes-
trado e doutorado dentro dos parâmetros estabelecidos pelas políticas de 
educação superior. 

Na atualidade, o Brasil passa por uma crise socioeconômica e 
política, a partir da qual tem sido tomadas medidas governamentais de 
contenção de despesas que implicam diretamente no orçamento da edu-
cação e, por consequência, no financiamento de pesquisas. Esta situação 
emergente ainda não pode ter seus impactos bem dimensionados, mas seus 
efeitos já se fazem sentir na estrutura da pós-graduação. É nesse campo 
que a problemática apresentada se inscreve, cabendo investigar os fatores 
que levam os acadêmicos a apresentarem sofrimento mental.

FATORES DETERMINANTES DE SOFRIMENTO MENTAL

Em um estudo, conduzido por Evans et. al (2018), com estudan-
tes de pós-graduação do mundo inteiro, verificou-se que 40% dos partici-
pantes apresentou indícios de ansiedade moderada a grave e comorbidade 
de depressão, ante 6% da população geral. Um estudo realizado em âmbito 
nacional por Faro (2013) corrobora esse quadro, demonstrando que uma 
parcela significativa dos participantes (46,8%) apresentou um ponto acima 
da média na escala de estresse percebido. Já em Malagris et. al (2009), 
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estudo com pós-graduandos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
verificou-se que mais da metade dos participantes apresentou estresse.

Os fatores relacionados ao estresse em estudantes de pós-gradua-
ção seriam: alta competitividade, cumprimento de prazos, sobrecarga de 
atividades, inserção no mercado de trabalho, incertezas quanto ao futuro 
profissional, preocupação com o tempo de titulação, curso das disciplinas, 
situações de avaliação (exemplo: qualificação e defesa), relacionamento 
com o orientador e demais professores, procedimentos administrativos (a 
citar: comitê de ética), uso da língua inglesa, desenvolvimento da disserta-
ção ou tese, cobrança de produtividade, problemas para obtenção de bolsa 
ou financiamento, mudanças nas diretrizes da universidade e crescente nú-
mero de orientandos por professor, questões interpessoais e preocupações 
financeiras (MALAGRIS et. al, 2009).

Os principais dilemas enfrentados pelos atores da pós-graduação 
decorrem da pressão por produzir volume de bibliografia, um dos mais 
importantes critérios de avaliação dos programas, o que leva a uma so-
brecarga de trabalho pelos pesquisadores. Esse critério também se aplica 
à progressão do mestrado para o doutorado, de modo que se exige do es-
tudante maior produtividade para que haja ascenção de um nível a outro. 
A internacionalização dos programas também contribuiu muito para que 
os critérios de avaliação se tornassem ainda mais acirrados (FARO, 2013). 

O sofrimento mental seria o preço a ser pago pelos estudantes, 
orientadores e coordenadores para que os programas de pós-graduação se 
qualifiquem de acordo com as políticas de órgãos regulamentadores, as 
quais envolvem critérios de avaliação pautados na produtividade (FARO, 
2013). Essa condição, também constada pela Associação Nacional de Pós-
-graduandos (JUNTA, 2017a), fomenta a cultura do sacrifício individual 
em prol da excelência que funciona por um mecanismo de exploração da 
subjetividade.
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O estresse tende a ser maior caso o estudante não atue profissio-
nalmente, isto é, esteja se dedicando integralmente à pós-graduação e não 
desempenhe outras funções laborais, sendo esta uma das exigências para 
concessão de bolsas. Quanto menor a renda maior o estresse, correlação 
que pode estar associada à mencionada situação de não-trabalho. Também 
é maior o estresse quando estudante não está interessado em continuar car-
reira acadêmica após a formação, certamente porque não visualiza a rela-
ção desta com sua atuação profissional (MALAGRIS et. al, 2009; FARO, 
2013).

A correlação com o estresse é positiva quanto mais o estudante 
esteja avançado no tempo de curso, pois, a aproximidade do término o 
coloca frente à urgência de apresentar a tese/dissertação, bem como às 
preocupações com o futuro profissional e a manutenção de uma renda 
(FARO, 2013). Ademais, depois da qualificação, momento muito estres-
sante devido à sua natureza avaliativa, e término das disciplinas eletivas 
para cumprir os créditos, o estudante passa a ter uma atividade mais soli-
tária de pesquisa e escrita, visto que já não conta com o apoio psicológico 
oferecido pelas trocas diárias com os pares. Além disso, nesse momento, 
as dificuldades para gerir o próprio tempo e entregar os trabalhos se tor-
nam mais evidentes, porque as rotinas acadêmicas deixam de girar em 
torno de obrigações institucionais e passam a depender mais do próprio 
esforço para levar a cabo as tarefas. 

Um fato interessante é que a maioria dos estudantes não tem fi-
lhos, muito embora mantenha relações conjugais estáveis. Isto pode estar 
relacionado à tendência de postergar a paternidade/maternidade em fun-
ção do investimento exigido pelo processo formativo em nível superior, 
o que tem contribuído para uma parcela da população optar por ter filhos 
mais tarde ou, até mesmo, não té-los (FARO, 2009). Em si, este fator não 
seria considerado um estressor, caso não implicasse em sofrimento por ter 



88

que escolher entre vida pessoal e acadêmica. Porém, a distribuição não 
equitativa de energia em diversas áreas do desenvolvimento humano (fa-
mília, lazer, educação, profissão, etc.), acaba por deixar o estudante mais 
vulnerável a se desestabilizar quando alguma coisa não vai bem naquela 
em que tem investido pesadamente.

No quesito gênero, verifica-se que a sobreposição de funções so-
cialmente atribuídas às mulheres (mãe, esposa, gestora do lar, profissional 
e estudante) contribui para as pós-graduandas apresentarem maior nível de 
estresse (GOZDZIEJEWSKI; CARDOSO, 2009, FARO, 2013, ALTOÉ; 
FRAGALLI; ESPEJO, 2014). Esse fato aponta para a necessidade de con-
siderar as condições específicas de determinados grupos populacionais na 
realização de concessões, tais como bolsas de estudos e extensão dos pra-
zos para conclusão de trabalhos/cursos.

A dificuldade de conciliar vida social e acadêmica decorre do 
consumo de tempo e energia em atividades que vão desde o preenchimen-
to de formulários administrativos à elaboração da dissertação/tese, sobre a 
qual incide um nível de exigência de qualidade muito maior do que naque-
les até então realizados, durante a graduação ou mestrado. Desse modo, o 
estudante passa a carregar um fardo pesado e se expia de qualquer ativida-
de que eventualmente poderia consumir uma parte de sua disponibilidade 
e energia (FARO, 2013). 

Por fim, a relação orientador-orientando se trata de aspecto im-
portante, visto que o orientador tende a assumir uma postura de tutor e, 
com isso, possui melhores possibilidades de acolher o estudante e ajudá-lo 
no enfrentamento de suas dificuldades (MALAGRIS, 2009). No entanto, 
recai sobre essa relação um imperativo de supervisionar visando obtenção 
de um determinado rendimento, exigência esta que pode agravar a condi-
ção de estresse (FARO, 2013). 
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Conforme Junta (2017), presidente de entidade estudantil, outra 
situação muito comum, principalmente em instituições públicas, seria o 
assédio moral e sexual, caracterizado por investidas repetidas do agente 
de formação, pessoa que se encontra em posição de superioridade na hie-
rarquia universitária, contra o estudante. Sobre esta situação se prospecta 
uma sombra de silêncio, visto que sua ocorrência é encoberta por mecanis-
mos de coerção, tais como ameaças de corte de bolsas e calúnia.

A maioria dos casos de abuso não chegam ao conhecimento da 
comunidade acadêmico-científica e, eventualmente, quando são denuncia-
dos, os estudantes passam por maior coação ao invés de serem protegidos. 
Talvez, por este mesmo motivo ainda seja uma questão pouco explorada 
pela ciência, embora seja pauta de mobilizações políticas estudantis.

O abuso não concerne apenas à relação orientando-orientador; ele 
está relacionado à cultura machista arraigada à constituição da sociedade. 
Portanto, lidar com este problema não implica, simplesmente, identificar 
casos, o que tem sido muito vexatório para as vítimas, e punir os agres-
sores, que serviriam de bode expiatório, senão, primeiramente, em pautar 
o diálogo sobre os tratamentos degradantes nas próprias universidades, 
visando desnaturalizar esse tipo de conduta (JUNTA, 2015).

Enfim, os principais fatores ansiogênicos e estressores identifica-
dos foram as exigências de produção, a dificuldade em conciliar vida pes-
soal, social e acadêmica, bem como a necessidade de manter uma renda e 
as preocupações com o futuro profissional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados são alarmantes e apontam para a necessidade de enca-
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rar o sofrimento mental de estudantes de pós-graduação como um pro-
blema de Saúde Pública. Imperativo se faz investigar mais a fundo para 
compreender os fatores que incorrem no adoecimento, visando subsidiar 
estrategicamente políticas públicas voltadas à promoção de saúde junto a 
esse público.

O estresse e outras condições que caracterizam manifestações 
físicas e psicológicas de sofrimento mental não estão exclusivamente re-
lacionadas a predisposições individuais. Também desempenham papel 
importante no processo de adoecimento fatores externos ao indivíduo, os 
quais dizem respeito a uma forma de organização pautada na produção de 
capital intelectual. Esta lógica acaba desvirtuando o propósito primeiro e 
a ética da formação em nível superior, fomentando práticas de competição 
por recursos e status na comunidade científica. 

Portanto, o fator ambiental precisa ser devidadamente analisa-
do na sua relação com o desequilíbrio da capacidade do estudante em se 
adaptar às novas situações trazidas pela Pós-graduação Stricto Sensu. A 
própria ciência, nesse sentido, deve voltar o olhar sobre a forma como tem 
produzido a si mesma, buscando compreender suas limitações e superá-
-las. Desta forma, honrará o seu compromisso social com o desenvolvi-
mento, sem que, para isto, seja necessário sacrificar os seus agentes.
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TERTÚLIA LITERÁRIA: EXPERIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CAPITÃO ANDRADE-MG

Rúbia Niz

Eliana Marcolino

RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar o projeto Tertúlia Lite-
rária realizada pelos professores do Centro Municipal Infantil, de Capitão 
Andrade-MG. Relata uma experiência exitosa de incentivo à leitura aos 
professores da educação infantil. A metodologia utilizada para a realiza-
ção do projeto consistiu na Metodologia Ativa e para a elaboração deste 
trabalho foi análise descritiva dos eventos realizados durante o primeiro 
semestre de 2018. Como resultado destaca-se o aumento da leitura reali-
zada pelos professores participantes do projeto. Conclui-se ressaltando a 
importância do projeto para este grupo de professores, pretende-se com-
partilhar esta experiência para que outras instituições possam tê-la como 
referência. 

PALAVRAS-CHAVE: Capitão Andrade. Tertúlia literária. Incentivo à 
leitura

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es presentar el proyecto Tertulia 
Literaria realizada por los profesores del Centro Municipal Infantil, de 
Capitão Andrade-MG. Relata una experiencia exitosa de incentivo a la 
lectura a los profesores de la educación infantil. La Metodología utiliza-
da para la realización del proyecto consistió en la Metodología Activa y 
para la elaboración de este trabajo fue análisis descriptivo de los eventos 
realizados durante el primer semestre de 2018. Como resultado se destaca 
el aumento de la lectura realizada por los professores  participantes del 
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proyecto. Se concluye resaltando la importância del proyecto para este 
grupo de professores, se pretende compartir esta experiência para que 
otras instituciones puedan tenerla como referencia. 
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1. APRESENTAÇÃO:

 O projeto Tertúlia Literária, que consiste na reunião de um grupo 
de professores para discutirem obras literárias, proposto pelo Pacto Na-
cional Pela Alfabetização na Idade Certa do Ministério da Educação, vem 
para preencher uma grande lacuna no sistema educacional brasileiro, que 
é o déficit na leitura. O diagnóstico certeiro de que os nossos alunos leem 
pouco porque os professores não são leitores, acendeu um alerta para se 
dedicar mais atenção às estratégias que possam reverter este problema que 
é tão sério em nosso sistema educacional. Portanto, este projeto objetiva 
desenvolver e incentivar a prática da leitura literária nos professores da 
educação infantil. Neste sentido, o desafio proposto com o projeto é fazer 
com que os professores do Centro Municipal Infantil de Capitão Andrade, 
leiam pelo menos um livro de literatura por mês durante o ano de 2018, 
excetuando os meses de dezembro e janeiro que são períodos de férias 
escolares. 

 O projeto Tertúlia Literária tem o objetivo de despertar nos pro-
fessores o gosto pela literatura.  Promover a prática da leitura e contri-
buir para o fomento da reflexão literária entre os educadores. Proporcionar 
condições para o desenvolvimento, cultural, humano, social e do aprendi-
zado, para que os professores repassem com mais habilidade seus saberes 
adquiridos e quiçá possam melhorar a sua práxis pedagógica. 

2. METODOLOGIA:
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A metodologia adotada para a realização deste projeto é a Meto-
dologia Ativa. Os sujeitos envolvidos na Tertúlia Literária participam de 
maneira direta no planejamento e execução do mesmo. Em sua primeira 
fase, constou de conversa com os professores, quando o projeto foi com-
partilhado com a equipe do Centro Municipal Infantil de Capitão Andrade. 
A segunda fase consistiu na execução do projeto, conforme cronograma 
pré-estabelecido e acordado com o grupo.

O projeto Tertúlia Literária tem a periodicidade mensal, com iní-
cio em Fevereiro de 2018 e término em novembro de 2018, considerando 
que, durante o mês de dezembro os professores possuem carga exaustiva 
de trabalhos com o encerramento do ano letivo, tendo que realizar forma-
turas e outras atividades afins. Durante o mês de janeiro também não have-
rá o projeto, levando em conta que se trata de período de férias escolares. 
O evento acontece sempre na última sexta-feira do mês com duração de 
duas horas aproximadamente, procura-se não ultrapassar este tempo para 
evitar cansaço. 

2.1 Métodos e técnicas de execução do projeto: 

A Tertúlia Literária tem um coordenador geral e oito assistentes. 
Esta equipe é responsável por organizar o evento. Viabilizar os livros para 
a realização da leitura, fazer a decoração do local, preparar a comida para 
degustação, convidar pessoas que possam participar do projeto, escritores 
ou especialistas em determinados temas, como por exemplo: acadêmicos 
da Academia Valadarense de Letras e escritores regionais.

Os dois primeiros livros foram selecionados e indicados pela equi-
pe organizadora e todos os participantes leram os mesmos livros. A partir 
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do terceiro encontro, foram formados grupos compostos por no mínimo 
quatro componentes e no máximo cinco, sendo que cada grupo tem um 
coordenador. São sorteados escritores brasileiros e os professores esco-
lhem uma obra daquele autor.  Decidiu-se estudar os clássicos da literatura 
brasileira e escritores regionais, concomitantemente trabalha-se com te-
mas que envolvam a cultura brasileira. 

3 Relatos de experiências

a) Primeira tertúlia literária: Realizou-se no dia 23 de fevereiro de 2018, 
na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no horário das 18h 
às 20h. O primeiro livro estudado foi “Cartas pra Elas”: uma história de 
vida, de Eliana Marcolino e Dulce Gil (2016). O livro foi escolhido consi-
derando que as autoras são moradoras do município de Capitão Andrade. 

 

A obra narra a história verídica de uma jovem cubana, filha de 
médico epidemiologista que trabalhou na Organização Pan Americana da 
Saúde- Opas, na década de 1990 em uma campanha contra a Hanseníase, 
no Brasil. O enredo é marcado pelo sofrimento, perda de pessoas queri-
das de forma trágica. O livro é composto por cartas: Maria escreve cartas 
para as filhas contando a história dos avós, e cartas endereçadas à sua mãe 
contando histórias de suas filhas. Trabalham-se três campanhas com esta 
obra: luta contra o câncer (o pai de Maria morreu de câncer), luta contra 
a violência cometida com mulheres (a mãe foi brutalmente assassinada).   
E a luta contra a AIDS (um dos personagens do livro é HIV positivo).  O 
livro é muito rico e provoca uma série de reflexões. 

 O ambiente para realização do encontro literário fora preparado 
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com muitos detalhes: as cores da bandeira de Cuba (branco azul e verme-
lho). Foram expostos objetos como artesanato cubano, livros de escritores 
cubanos além de um mural com fotos da protagonista do livro e fotos de 
Cuba. 

 Para acolher os participantes, uma pessoa usou roupas no estilo tra-
dicional de Cuba. A Professora Sandra Conceição pesquisou sobre o estilo 
e vestiu à caráter. Já a outra professora Sandra Medeiros: Usou um vestido 
confeccionado de jornal e com cartas (vestido reciclado com cartas, repre-
sentando o livro Cartas pra Elas). A recepcionista tinha uma cesta conten-
do bombons com um cartãozinho escrito Cartas pra Elas. Foi oferecido 
um bombom a todos os participantes.

 Depois de recepcionar os convidados a coordenadora do projeto, 
Marly Andrade, deu boas vindas, falou sobre a importância do projeto e na 
sequência convidou a escritora Eliana Marcolino a qual fez uma reflexão 
a partir do texto O Mito da Caverna de Platão, cujo objetivo foi provocar 
reflexões sobre a importância do conhecimento. Terminada esta parte in-
trodutória, iniciou a apresentação do livro Cartas pra Elas. A obra contém 
nove cartas, portanto, foram formados nove grupos, fez-se um sorteio com 
o número das cartas. Ex: G1:primeira carta, G2:segunda carta, G3:terceira 
carta, G4:quarta carta, G5:quinta carta, G6:sexta carta, G7:sétima carta, 
G8:oitava carta, G9:nona carta.

 Cada grupo fez uma apresentação em formato de pantomima sobre 
um elemento da carta sorteada.  Os demais grupos tinham que adivinhar 
a que fragmento do livro o teatro representava. Desta forma, quem havia 
lido o livro conseguia interpretar a que parte do livro aquela encenação 
representava. Também foi montado um mural de fotos e os professores 
tinham que descobrir no mural os personagens do livro e em qual contexto 
geográfico aquela fotografia representava.
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 Após as apresentações dos grupos, passou-se para a roda de con-
versa com as autoras, as quais dialogaram com os leitores acerca do livro. 

 Ao final realizou-se uma confraternização ao som de músicas 
cubanas e servido comida típica como: Tortilha, tostones e um drink “cuba 
livre”. Os alimentos oferecidos eram comidas que continham na história 
do livro, assim os participantes da tertúlia poderão se lembrar da obra, 
não apenas pela escrita, mas pela soma de elementos que contextualizam 
a história como: as canções, o cheiro e os sabores que complementam a 
narrativa. Por exemplo, quando falamos em Cuba, pode vir à memória as 
cores da bandeira, o som da música Guantanamera, o sabor dos Tostones 
e da Cuba Livre. Na perspectiva filosófica Paulofreireana, entende-se a 
leitura como prática social e socializadora. Por isso a importância do mo-
mento de confraternização. 

 Para encerrar este encontro, as coordenadoras deram os encami-
nhamentos: O livro a ser lido e a data ficaram acordados entre o grupo. 
Uma das participantes sugeriu um livro, o qual escapou do propósito ini-
cial de serem escritores brasileiros, porém ele foi aceito pelo grupo devido 
a narrativa que era muito compatível com o momento. Optou-se traba-
lhar com esta obra, para dar continuidade ao estilo de narrativa por meio 
de cartas, objetivando despertar nos participantes a escrita de uma carta. 
Passou-se um roteiro de orientações para a segunda tertúlia, e o script con-
tinha a seguinte informação: A partir da leitura do livro Kafka e a boneca 
viajante, o leitor deve se colocar no lugar da boneca Brígida e escrever 
uma carta para uma pessoa especial, esta precisa contar sobre uma viagem 
que você fez e que te marcou muito. O texto necessita de no mínimo uma 
lauda e no máximo três. Será feita leitura pública no dia da tertúlia. 

 Outra orientação apresentada foi: Ampliando o universo vocabu-
lar: o leitor deveria destacar três palavras que achou diferente no livro, 
apresentar o contexto e o significado das mesmas. Essas foram as orienta-
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ções para o próximo evento.

b) A Segunda tertúlia literária: Aconteceu no dia 23 de março de 2018, na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O livro apresentado: Kafka 
e a boneca viajante, de Jordi Sierra i Fabra (2010): A obra narra a história 
de uma experiência vivida pelo escritor Franz Kafka, que certa vez estava 
passeando pelo parque de Steglitz, em Berlim, na Alemanha e encontrou 
uma menina chorando muito porque havia perdido sua boneca. Para acalmá-
-la ele, inventou uma história: disse pra ela que a boneca não tinha se perdi-
do, mas que Brígida havia viajado, e ele, era um “carteiro de bonecas”, tinha 
uma carta que a entregaria no dia seguinte. No mesmo dia, Kafka escreveu a 
primeira de muitas cartas que, durante três semanas, entregou à menina. As 
mensagens contavam as aventuras da boneca vividas em vários lugares do 
mundo. 

Este livro foi escolhido devido ao encanto de sua narrativa, a lin-
guagem simples e a possibilidade de se realizar uma tertúlia com narrativas 
singulares. O ambiente foi decorado com o cenário de uma praça, os profes-
sores se caracterizaram como personagens: A filha de uma professora repre-
sentou a menina Elsi a qual levou uma boneca, outra professora se vestiu de 
Franz Kafka, outra se caracterizou de carteiro o qual entregou as cartas dos 
professores.  Foi feito um mural com envelopes e neste mural as cartas foram 
depositadas. 

Dinâmica de apresentação do livro: Os professores ficaram assen-
tados nas cadeiras em formato circular. Uma boneca (Brígida) passeou nas 
mãos dos participantes, enquanto ao fundo se ouvia uma canção tradicio-
nal da Alemanha. Quando a música parava, a pessoa que estivesse com a 
boneca na mão deveria começar a contar a história do livro e assim seguia 
sucessivamente. Todos deveriam ter lido o livro para participar da dinâ-
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mica. Os que não leram sentiram-se constrangidos porque não sabiam dar 
sequência na história. 

Ao concluir esta parte, passou-se para o segundo momento do en-
contro, que foi a leitura das cartas. O professor deveria se colocar no lugar 
da boneca Brígida e escrever uma carta para uma pessoa especial, esta 
deveria contar sobre uma viagem inesquecível. O processo de leitura pú-
blica foi marcado por emoções. Algumas relembravam viagens alegres, 
emocionantes e até episódios cômicos que provocaram risada dos parti-
cipantes. Determinadas viagens eram nacionais, outras internacionais e 
outras regionais. Em meio a tantas histórias contadas, certas cartas con-
seguiram arrancar lágrimas porque rememoravam histórias de perdas de 
pessoas queridas, problemas graves de saúde, viagens clandestinas para os 
Estados Unidos. As cartas trouxeram à memória muitos encontros e desen-
contros. As marcas pessoais foram registradas nos textos. 

A terceira parte que estava prevista seria de ampliar o universo 
vocabular. Neste momento, o professor deveria apresentar três palavras 
que achou diferente no livro, apresentar o contexto e o significado das 
mesmas. Porém devido à restrição do tempo esta atividade não fora reali-
zada, levando em conta que a proposta é que a tertúlia seja um momento 
agradável e não cansativo. 

Para concluir, foi servido um prato de comida alemã: Schnitzel, 
Hänschenschnitzel: feito com carne de frango (bife de frango empanado e 
crocante) e Bratkartoffeln (batatas douradas com bacon). 

Cabe ressaltar que a comida é fornecida pela Secretaria de Educa-
ção. Os professores organizadores solicitam os ingredientes à nutricionis-
ta e a cozinheira prepara os pratos, sob orientação dos coordenadores do 
grupo.

Ao final, foram passados os encaminhamentos: A partir daquele 
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encontro as apresentações seriam em grupo, cada equipe teria um escritor 
clássico da literatura brasileira. Os escritores e as datas de apresentação 
foram sorteados, cada encontro teria o anfitrião, e esse grupo seria o res-
ponsável por fazer a decoração do ambiente, escolher o cardápio e sele-
cionar as músicas. 

c) Terceira tertúlia: O terceiro encontro aconteceu no dia 20 de abril de 
2018, na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Neste en-
contro, o G1 foi o anfitrião, o grupo do Machado de Assis ficou responsá-
vel pela decoração do ambiente, sugeriu o cardápio e selecionou as mú-
sicas. O livro escolhido foi O Alienista (2005).  Que conta a história de 
um médico Psiquiatra Simão Bacamarte, o qual era um estudioso da psi-
quiatria, por isso funda um hospício na cidade interiorana de Itaguaí.  Em 
pouco tempo ele interna quase todos os moradores daquela cidade porque 
diagnosticava algum desvio comportamental em todos que ele consulta-
va, enclausurou inclusive a própria esposa. O Alienista é um livro muito 
atual, apesar dos anos que se passaram podem-se trazer as reflexões para 
o contexto da medicalização dos nossos alunos, os absurdos índices de 
diagnósticos de crianças com problemas mentais e o uso abusivo de medi-
camentos psicotrópicos. 

 O local de realização do evento foi decorado aos moldes de um 
manicômio. Na entrada do prédio colocou-se uma faixa “Casa Verde”. Os 
que adentravam aquele ambiente eram recepcionados por uma equipe que 
estava caracterizada como profissionais da saúde, todos de jaleco branco 
os quais examinavam os convidados e automaticamente eram “internados” 
naquele hospital. Quem já leu O Alienista sabe do que estamos falando. 

 Os componentes do grupo fizeram uma apresentação da biografia 
do escritor Machado de Assis e apresentou a obra O Alienista. Posterior-
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mente os demais fizeram as apresentações, todos utilizaram técnicas dinâ-
micas de apresentação: G2: Jorge Amado: Capitães da Areia apresentou a 
biografia do escritor e o livro, ao final foi distribuído um pirulito com uma 
foto do autor e frases do livro. Os participantes deveriam ler em voz alta 
as frases que receberam. O G3: Lima Barreto apresentou a obra Clara dos 
Anjos, em forma de paródia e o G4: Graciliano Ramos expôs o livro: A 
terra dos meninos pelados, o grupo fez um teatro. Todas as apresentações 
foram bem dinâmicas. Ao final abriu-se para um debate e os participantes 
contextualizavam as obras. O Alienista nos faz questionar sobre a questão 
da sanidade mental, Clara dos Anjos aborda a condição da mulher que até 
hoje é rejeitada pela sociedade, principalmente a mulher negra e pobre. 
Capitães da Areia nos convida a uma reflexão sobre a condição de vida das 
crianças que são abandonadas pelas famílias e rechaçadas pela sociedade, 
tornando-se moradores de rua. A terra dos meninos pelados nos provoca 
uma reflexão sobre o bullyng e como os professores devem lidar com as 
diferenças. 

 Para concluir, foi servido cachorro quente, o famoso “podrão” do 
Rio de Janeiro, já que Machado de Assis é Carioca e a história se passa 
no interior do Rio de Janeiro. Quanto aos encaminhamentos, foi acordado 
que os grupos permaneceriam com o mesmo autor e mudariam apenas os 
livros a serem lidos. 

d) A quarta tertúlia: Foi realizada no dia 25 de maio de 2018, no Centro 
Municipal Infantil-CMEI. O anfitrião foi Jorge Amado e o livro apresen-
tado: Tieta do Agreste (1977).  O livro conta a história da jovem sedutora 
Antonieta que pastoreia cabras e entrega-se a diversos amantes nas dunas 
da região. Sua irmã Perpétua que é uma beata denuncia ao pai as aventuras 
sexuais da irmã, e a liberdade da moça é um escândalo para a pequena 
Sant’Ana do Agreste. O livro nos faz pensar sobre o papel da mulher na 
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sociedade e a hipocrisia da família brasileira. 

Na entrada foi afixada uma placa escrita “prostíbulo”, colocou-se 
uma cortina vermelha na porta da recepção. Os convidados entraram dan-
çando a música Tieta do Agreste. O espaço decorado com elementos do 
sertão nordestino: coqueiros, cocos, e uma paisagem do agreste. O livro 
foi exposto em forma de teatro. A apresentação teve uma abordagem hu-
morística a qual envolveu os participantes. O G1, do Machado de Assis 
apresentou Quincas Borba, ao final da apresentação fizeram perguntas 
acerca do livro e quem acertasse ganhava um brinde, G3: Lima Barreto 
apresentou O triste fim de Policarpo Quaresma, a história foi contada em 
forma de álbum seriado com belíssimas ilustrações, e o G4: Graciliano 
Ramos falou de: Vidas Secas, em forma de teatro. Todos os grupos ado-
taram formas dinâmicas de apresentação. Neste dia foi servido um prato 
típico da Bahia: Godó, Banana verde com carne de sol. 

Ao final foram dados os encaminhamentos para a próxima tertúlia. 
Mudou-se os autores, os grupos continuaram os mesmos. G1: Cecília Mei-
reles, G2: José de Alencar, G3: Aluísio Azevedo, G4: Ruben Alves.

e) Quinta tertúlia: Neste encontro, Aluísio Azevedo foi o anfitrião, o gru-
po convidou o ator (Will Valadares) para apresentar monólogo sobre a 
vida de Aluísio Azevedo. A apresentação teatral foi uma provocação ácida 
e um convite à leitura. Ou seja, professor que não gosta de ler, precisa ur-
gentemente repensar as suas práticas pedagógicas. 

O ambiente foi decorado no formato do escritório de Aluísio e tam-
bém com o tema da obra estudada para aquela tertúlia: Filomena Borges 
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(1955). O livro narra a história do casal Borges e Filomena. A moça é 
muito ambiciosa e busca no casamento uma forma de ascender socialmen-
te, ela gosta de ostentar luxo e riqueza. Enquanto Borges, embora com 
poder aquisitivo, é um rapaz pacato e sem muitas ambições. Assim, ele 
não corresponde ao ideal de marido que Filomena almeja. Esta buscará, 
então, modificá-lo a todo custo. Filomena adota estratégias psicológicas 
para moldar o marido de acordo com seus interesses. Borges faz tudo pelo 
sentimento que dedica à esposa, mas nunca conseguiu o que ele realmente 
deseja, algo muito simples que é a paz e a tranquilidade ao lado de sua 
amada. 

Com base nesse livro, a professora Rita Claudino que é dotada de 
habilidades artísticas desenhou um mural com os personagens Filomena e 
Borges. Como no livro fala-se de um famoso baile à fantasia. O ambiente 
fora decorado para um baile, e todos que chegavam para a tertúlia foram 
recebidos pelos anfitriões cumprimentando os convidados em francês, o 
uso de termos em francês era uma peculiaridade da obra. 

Neste dia teve a participação de um grupo de estudantes do curso 
de Magistério e uma equipe de professores do município de Tumiritinga 
os quais foram prestigiar a tertúlia.

Após a obra de Aluísio Azevedo, passou-se para as demais apre-
sentações: G1: Cecília Meireles - Leilão de Jardim e A bailarina. As poe-
sias foram recitadas em forma teatral. Para representar leilão de jardim a 
professora Stefânia do Nascimento se caracterizou de Cecília Meireles e 
os demais componentes do grupo levaram os elementos do leilão, confec-
cionados em EVA: flores, Borboletas, lavadeiras, passarinhos, ovos verdes 
e azuis, caracol, raio de sol, lagarto, formigueiro, sapo, cigarra, grilinho. 
Foi feito o leilão de forma muito criativa.

G2: José de Alencar Apresentou a obra O Guarani. Os professores 
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se caracterizaram de personagens do livro e a história foi contata, em for-
ma de roda de conversa. Todos assentaram no chão e narraram a história. 
G4: Ruben Alves - A menina e o pássaro encantado. Montou-se um cená-
rio para esta apresentação. A professora Luciléia Fernandes de Oliveira 
Becker, caracterizou-se e narrou a história, enquanto Eduarda Gonçalves 
Nicolau, filha de uma das professoras fazia a encenação da menina e o pás-
saro encantado. O grupo de estudantes do magistério também participou 
de forma efetiva. Apresentou uma obra de Alaíde Lisboa - A bonequinha 
preta: Foi feito um teatro. 

Todas as apresentações encantaram o público. Este dia teve um número 
expressivo de participantes. Ao final foi servida tapioca doce e salgada, 
além disso, foi entregue uma lembrancinha para todos (uma peça em cro-
chê que lembrava o artesanato maranhense, região de Aluísio Azevedo). 

f) Sexta Tertúlia: Foi realizada no dia 13 de julho de 2018. No Centro 
Municipal de Educação Infantil – CMEI. Neste encontro Ruben Alves foi 
o anfitrião e o livro apresentado: A pipa e a flor (1994).  Fez-se um belo 
jardim de crianças, as menininhas eram as flores que recepcionavam os 
visitantes. O grupo apresentou o livro em forma de teatro, a professora Lu-
ciléia Fernandes de Oliveira Becker era a contadora de histórias, enquanto 
os demais componentes do grupo representavam os outros personagens. 
Após a apresentação teatral uma psicóloga convidada, provocou uma dis-
cussão a partir da história contada. “Muitas vezes agimos como esta flor 
que tem ciúmes e até inveja da pipa quando ela voa e alcança o céu”. Esta 
flor somos nós que desejamos o outro só para nós que não permite que 
o outro alce voos. Mas quando nos sentimos felizes com a felicidade do 
outro tudo muda à nossa volta. 
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Terminada esta apresentação o G1: Cecília Meireles – apresentou 
a obra A janela Mágica, em forma de teatro, G2: José de Alencar – A viu-
vinha, em forma de paródia G3: Aluísio Azevedo: Lágrimas de mulher, 
uma dinâmica com imagens onde os participantes receberam desenhos, e 
cada pessoa deveria descrever o que aquela imagem representaria para ele. 
O G4: Ruben Alves concluiu o encontro oferecendo aos convidados café 
com leite e doce com queijo, comida típica mineira, uma homenagem ao 
escritor anfitrião. 

4. AVALIAÇÃO

Os participantes da tertúlia receberam um formulário para avalia-
rem o primeiro semestre do projeto. O método adotado de avaliação foi: 
Que bom: os avaliadores deveriam descrever o que gostou do projeto; que 
pena! Relatar sobre o que não gostou do projeto e Que tal? Apresentar 
sugestões para melhoria da tertúlia. 

Seguem-se os resultados: sobre o que mais gostaram na tertúlia: 
Que bom que o projeto existe e pude participar, abriu uma janela muito 
grande pelo interesse à literatura; amei; gostei muito pois não sabia o que 
era uma tertúlia literária e agora adorei ver as apresentações. O projeto foi 
ótimo, gostei muito, todos os grupos foram muito criativos e cumpriram 
muito bem os seus trabalhos. Gostei, só que tinha pouca gente para apreciar. 
Achei muito produtivo, histórias magníficas de autores bons que tão pouco 
são lidos. A participação dos colegas, o cenário muito bom, parabenizo a 
toda equipe. Bom que todos estão lendo e empolgando porque está um 
excelente trabalho, uma excelente apresentação. Estou pegando gosto pela 
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leitura, tudo perfeito. Foi muito bom, aprendendo muito nestes momentos, 
mesmo sendo cansativo. Muito enriquecedor para nós professores, e aci-
ma de tudo a união da equipe.  Parabéns! transformou-se em um evento 
de cultura. Um projeto muito criativo para ampliar nossos conhecimentos 
e o gosto pela leitura cada dia mais desperta interesse em cada um, e vão 
descobrindo dons. É a minha primeira participação na tertúlia, achei muito 
bom, excelente. Que bom que temos a oportunidade de nos reunirmos para 
falar sobre estes livros, é enriquecedor e se descobriu muitos talentos. Está 
sendo ótimo, de grande aprendizado. Ótimo! Quatro avaliadores ressal-
taram que a tertúlia literária está contribuindo para o enriquecimento do 
vocabulário, assim melhoramos a nossa prática pedagógica. É um projeto 
enriquecedor, incentivando a leitura. Está sendo bom, nos enriquecendo. 
Se veio para desafiar, veio na hora certa. Ler é o melhor. Maravilhoso, 
nos fez ter prazer na leitura e nos desafiou a utilizar a criatividade. Foi 
ótimo! É um projeto muito criativo. A tertúlia é uma ótima oportunidade 
de aprendizado, e está despertando cada dia mais o meu gosto pela leitu-
ra. Particularmente, eu estou amando, tem me enriquecido muito como 
pessoa. Parabéns a todos os organizadores. Todos os trabalhos estão ex-
celentes. Estão todos de parabéns! Muito criativo, bem organizado, bem 
feito e nos leva a mergulhar no universo literário. Foi muito enriquecedor 
na minha prática, o aprendizado não ocupa lugar. Foi muito bom, enrique-
cedor, incentivou-nos a ter gosto pela leitura, a conhecer vários escritores. 
É muito bom saber que os professores estão empenhando em livros, que 
bom. Para mim, uma boa leitura é melhor do que filme ou programa de TV. 
(Crescimento intelectual; aproximação de colegas; despertar de talentos). 
Crescimento profissional, conhecer os talentos escondidos. Foi muito bom 
aprendi muito nestes momentos, mesmo sendo cansativo. 

Outro quesito do formulário a ser analisado, foram os pontos ne-
gativos. Que pena! Dos 29 formulários preenchidos, seis lamentaram a 
falta de tempo para realizar as leituras e preparar as apresentações. Três 
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pessoas reclamaram do cansaço. Sendo que uma explicou: cansaço, pois é 
preciso se dedicar à leitura, ensaios, pesquisas, sobrecarga junto ao dia a 
dia escolar. Outros participantes destacaram outras questões como a falta 
de comprometimento de alguns: Duas pessoas lamentaram: pena que nem 
todos tiveram o mesmo compromisso e interesse, foi uma pena mesmo, 
perderam uma grande oportunidade. Duas pessoas destacaram o cansaço 
diante de apresentações longas e exaustivas. Que pena que tem grupos 
que gasta muito tempo com a apresentação, o que se torna cansativo. Uma 
pessoa faz uma observação mais pontual: Que pena que tem pessoas que 
não tem ética nem tolerância e muito menos respeito pelo trabalho dos 
outros. Pena que não pude acompanhar as primeiras apresentações. Queria 
que toda a população tivesse acesso. Que muitos não conseguiram decorar 
as poesias. Não estou gostando do dia, porque na sexta-feira é só correria. 
Dez pessoas afirmaram que gostaram de tudo e que não tem nenhuma fra-
gilidade a destacar. 

Após apresentar as fragilidades o avaliador deveria apontar alguma 
sugestão. Que tal? Três pessoas ressaltaram a importância de convidar 
mais pessoas para participarem da tertúlia. Três avaliadores sugeriram di-
vulgar essa tertúlia aos pais dos alunos, e colocar os alunos a participarem 
da tertúlia. Duas sugeriram incluir toda a classe de educadores, os profes-
sores da Escola Municipal Juracy Nunes da Silva.  Que sejam tertúlias pra-
zerosas e alegres, sem provocar constrangimentos. Duas pessoas sugerem 
que seja só um momento de leitura. Em época de corte de gastos, modifi-
car a forma de apresentação, pois decoração, lembrancinhas, vestes para 
apresentação, são desnecessários; sugestão: que seja uma roda de conver-
sa a respeito do livro. Três pessoas solicitam mais tempo para poder ler. 
Leituras voltadas mais para história, para vivenciá-las ao lado dos nossos 
alunos do CMEI. Respeitar mais a apresentação de cada um. Que todos 
tenham comprometimento. Que continue assim e que utilize novos autores 
que estão começando. Mudar o dia para segunda-feira. Pedir aos grupos 
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para serem mais respeitosos para com os colegas; saber ser paciente e 
tolerante; ter ética profissional. A proposta da tertúlia é a literatura, ou eu 
estou errada? Acho que tudo está sendo feito com tanto carinho e dedica-
ção, nas próximas tertúlias convidar mais pessoas para estarem presentes. 
Devemos continuar com este projeto ou evento, pois está cada vez melhor. 
Acho que não tem o que melhorar. Continuar melhorando cada dia mais. 
Quatro participantes não apontaram sugestões. 

5 NOTAS E REFLEXÕES FINAIS

O projeto tertúlia literária surge com o objetivo de contribuir para 
aumentar a adesão dos professores à leitura.  Pensou-se que o momento da 
tertúlia seja de apreensão de conhecimentos de forma prazerosa. Durante 
seis meses de realização do projeto foi apresentado o total de dez livros 
e os professores participantes leram seis obras. Soma-se ao grupo inicial 
dos professores do Centro Municipal de Educação Infantil, uma turma de 
estudantes do curso de Magistério. A tertúlia foi além das expectativas, 
o grupo teve oportunidade de participar de atividades literárias externas. 
Realizou-se visita à Academia Valadarense de Letras, onde o grupo teve 
oportunidade de assistir a uma aula magna sobre Machado de Assis. Os 
professores juntamente com as estudantes do magistério foram convida-
dos a apresentar o teatro A bonequinha Preta, contação de história A meni-
na e o pássaro encantado e recitar a poesia A bailarina, na Primeira Festa 
Literária de Governador Valadares. 

Observa-se na avaliação feita pelos participantes que o projeto tem 
as suas fragilidades, as quais podem ser superadas, mas ressalta-se a sa-
tisfação da maioria em participar da tertúlia. As sugestões foram analisa-
das criteriosamente pela equipe as quais serão implementadas a partir da 
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discussão com o grupo.  Indo ao encontro das sugestões propostas pelos 
participantes sobre o envolvimento dos alunos e mais professores no pro-
jeto. Os coordenadores decidiram organizar uma festa literária infantil a 
ser realizada na praça de Capitão Andrade durante o mês de outubro de 
2018, para homenagear as crianças. Outro projeto de maior envergadura 
já está em andamento é a realização da festa literária em Capitão Andrade 
– Flicap, em abril de 2019. O projeto é audacioso, pretende-se unir o jazz, 
à literatura. Serão dois dias de atividades musicais e literárias em uma 
cidade que sempre foi relegada ao esquecimento de atividades culturais. 

Sobre o resultado do projeto, pode-se afirmar que os efeitos são positivos, 
balizados nas avaliações dos professores pode-se afirmar que eles estão 
tendo o gosto pela leitura, que aumentou o número de leitores e esses já 
demonstram preocupação na mudança da prática pedagógica. Professores 
leitores poderão formar alunos leitores. Este é o maior objetivo deste pro-
jeto. 
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RESUMO: Este trabalho teve como propósito levantar dados sobre a 
psicomotricidade e sua relação com a ludicidade, buscando compreender 
a importância de ambas no desenvolvimento integral das crianças. Seu 
objetivo foi apresentar as atividades lúdicas como instrumento para o de-
senvolvimento integral da criança na educação infantil, por meio da psico-
motricidade. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, interpre-
tativista de caráter exploratório, ancorada nos aportes teóricos de Chazaud 
(2003) Lussac (2008) Xisto Benetti (2012). Conclui-se que as crianças na 
educação infantil são envolvidas por meio de atividades lúdicas, pois é a 
partir delas que as mesmas respondem a estímulos, sentindo e reconhe-
cendo o seu corpo e desenvolvendo os mecanismos necessários para uma 
aprendizagem efetiva.

PALAVRAS-CHAVE: Psicomotricidade, Ludicidade, Brincadeiras, Edu-
cação Infantil.

ABSTRACT: This work aimed to selectdata regarding psicomotricity 
and its relations with ludicity, looking into the relevance to understand 
children integral development. Our purpose was to show playful tasks as 
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a way to expand children’s skills in the elementary school by the psico-
motricity methods. We applied the qualitative methodology reminding 
Chazaud (2003) Lussac (2008) and Xisto; Benetti (2012) for the psico-
motricity theories. Consequently, elementary students must be surrounded 
with ludic activities so that starting from them they can answer to incen-
tives, feeling and recognizing their body and establishing required tools to 
an effective learning path.

KEY-WORDS: Psicomotricity, Ludicity, Children’s play, Elementary 
school. 
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INTRODUÇÃO 

A psicomotricidade origina-se da medicina, com ênfase no contex-
to neurológico. Em decorrência do avanço dessa ciência notou-se que não 
se pode desvincular o ser humano do prisma social, cultural, histórico, ou 
seja, tratá-lo apenas como um ser biológico e mecânico (ALVES, 2012). 
Corroborando com essa ideia, Galvão (1995) afirma que a psicomotrici-
dade é uma ciência que tem como objetivo estudar o homem por meio da 
relação entre o corpo e o mundo interno e externo, sustentando-se por uma 
tríade básica, a saber, movimento, intelecto e cognição. 

A partir de diferentes áreas de conhecimento que irão, juntas, co-
laborar para objetivos específicos no desenvolvimento integral da criança, 
a psicomotricidade almeja um trabalho que vê o sujeito como um todo, 
abrangendo esferas cognitiva, social e afetiva (ARANHA, 2016). Segun-
do LUSSAC (2008), a psicomotricidade é um caminho, é o desejo de 
fazer algo, de querer fazer, o saber fazer e o poder fazer. Já Defontaine 
(1980), afirma que só se pode entender a psicomotricidade através de uma 
triangulação corpo, espaço e tempo. De modo complementar, o mesmo 
autor define ainda os dois componentes da palavra: Psico – significando 
os elementos do espírito sensitivo, e motricidade traduzindo-se pelo mo-
vimento, pela mudança no espaço em função do tempo e em relação a um 
sistema de referência.

A psicomotricidade consiste na unidade dinâmica das atividades, 
dos gestos, das atitudes e posturas, enquanto sistema expressivo, de rea-
lização e representatividade do ser em ação e da existência e coexistência 
com o outro (ALVES, 2012). Nessa perspectiva, o propósito da psicomo-
tricidade na educação é desenvolver o corpo de modo integral, tendo como 
característica à união do corpo, mente e sentimento, relacionado ao mundo 
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interno e externo do indivíduo, devendo este desenvolvimento ser iniciado 
na educação infantil para que a criança atinja sua formação por completo 
(XISTO; BENETTI, 2012). 

Através de atividades lúdicas como jogos e brincadeiras a criança 
desenvolve sua aprendizagem e sua socialização. O brincar é uma ação 
fundamental na vida da criança, assim como os jogos e atividades lúdicas, 
que contribuem consideravelmente na sua construção de mundo, desen-
volvendo sua linguagem, ampliando seus conhecimentos, favorecendo a 
descoberta da sua individualidade e  relacionamento social, compreen-
dendo diferenças e experimentando a cooperação, de modo a respeitar as 
regras de convivência (OLIVEIRA, 2017). 

A criança, em seu espaço e a sua maneira, expressa satisfação ou 
até mesmo insatisfação em suas atividades lúdicas, porém, mesmo insatis-
feita, essas oportunidades não lhe podem ser negadas, pois permitem ex-
pressar suas fantasias, seus medos, desejos e ainda produzir informações 
a partir das experiências vividas (ALVES; SOMMERHALDER, 2010).

Este estudo tem como objetivo apresentar a atividade lúdica como 
instrumento para o desenvolvimento integral da criança na educação in-
fantil através da psicomotricidade. A metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica a fim de se fazer uma revisão de literatura, onde foram levan-
tados dados sobre a psicomotricidade e sua relação com a ludicidade. A 
pesquisa foi realizada em livros, bases online e repositórios de universida-
des brasileiras disponíveis na internet. Pretendeu-se com o resultado, de-
monstrar a importância de se desenvolver plenamente a criança por meio 
do lúdico.

LUDICIDADE 
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A ludicidade é intrínseca ao ser humano desde a pré-história. Atra-
vés de registros antigos, observa-se indícios da ludicidade na vida do ho-
mem, ora, apresentados sob a forma de desenhos, esculturas, pinturas ou 
por meio dos jogos ou brincadeiras que revelam a prática lúdica do coti-
diano das pessoas em séculos passados, com o objetivo também de se co-
municar com os outros e de conhecer o mundo em que viviam (LUSSAC, 
2008). 

A ludicidade está presente no cotidiano das pessoas, seja como 
uma referência ao tempo de infância, pelas lembranças ou mesmo em si-
tuações atuais. Para Maluf (2008), a atividade lúdica é toda ou qualquer 
atividade que objetiva o prazer e o entretenimento de quem pratica. Sendo 
assim, para ele são lúdicas as atividades que proporcionam uma experiên-
cia completa do momento, associada a ações, pensamentos e sentimentos. 
Desse modo, a ludicidade pode estar inserida em qualquer brincadeira ou 
jogo que vise proporcionar interação. Pois, de um modo geral, as expres-
sões culturais de um povo, trazem em seu bojo uma cultura lúdica que 
atravessa gerações e assume características variadas, devido as constantes 
mudanças em nossa sociedade.

A psicomotricidade leva o sujeito a experimentar um novo sentido 
de vida, potencializando sua sensibilidade, melhorando o seu humor, des-
pertando sua afetividade, gerando um bem-estar físico e emocional. Haja 
vista, as experiências positivas observadas em algumas instituições como 
escolas, hospitais, grupos de terceira idade, nos quais são trabalhadas ati-
vidades lúdicas em que se pode constatar os bons resultados (PESSOA; 
SOUZA; FONTES, 2012; FERNANDES; OLIVEIRA, 2012; TEIXEIRA, 
1995). Corroborando com esses achados Santos (2001, p.14) afirma que:
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[...] ao deixar de ser uma especificidade da infância, o 
lúdico, nestes últimos anos, transformou-se numa fer-
ramenta de trabalho para muitas áreas e seus resultados 
positivos repercutiram em diferentes setores da socie-
dade, como é o caso das empresas, das universidades, 
dos hospitais, das clínicas, das escolas e de muitos ou-
tros que investiram nesta área. No entanto, em nenhum 
destes setores a ludicidade foi tão utilizada como nas 
escolas. (SANTOS, 2011, p. 14)

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade 
e não se reduz à diversão. Ela é responsável por um maior desenvolvi-
mento pessoal, social e cultural, além disso, colabora para uma boa saúde 
mental, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e 
construção do conhecimento (ALVES, 2012). Segundo Santin (1994), a 
ludicidade está relacionada a uma atmosfera de liberdade e autonomia. 
Para o autor a ludicidade surge da vontade de querer brincar, de forma 
espontânea e surpreendente: para que o lúdico desapareça basta não querer 
mais. Ressalta ainda que a mesma não pode ser apreendida pela palavra, 
mas sim pela vivência.

A contribuição da ludicidade na vida da criança é de fundamental 
importância por favorecer a imaginação, a criatividade, o envolvimento, a 
socialização no grupo e a elaboração de soluções para os problemas sur-
gidos. Além de favorecer seu desenvolvimento físico, motor e psicológico 
(ROSSI, 2012). Isso porém torna-se relevante na medida em que favorece 
a aquisição da aprendizagem espontânea, pois ao vivenciar esses momen-
tos a capacidade de socialização da criança estará sendo trabalhada, desen-
volvendo e aprimorando seu relacionamento interpessoal, proporcionando 
uma formação cidadã através de valores éticos e morais (SOUZA, 2014). 

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR 
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Segundo Kishimoto (1998), sob a ótica de uma teoria sociocultu-
ral, brincar não se trata de uma dinâmica interna do indivíduo, mas de uma 
atividade repleta de significância social, que necessita ser aprendida. Se-
gundo o mesmo autor a brincadeira começa desde a infância no ambiente 
familiar da criança. A brincadeira permite à criança vivenciar o lúdico e 
descobrir-se a si mesma, apreender a realidade, tornando-se capaz de de-
senvolver seu potencial criativo (SIAULYS, 2005). 

Contudo, o ato de brincar vai muito além, é neste momento que os 
jogos começam a apresentar-se, e será através deles que o sujeito desen-
volverá boa parte de suas habilidades motoras e cognitivas (REIS et al. 
2015). 

Fonseca (1996), argumenta que no jogo a criança tem a oportuni-
dade de estruturar o seu esquema corporal, a sua relação com o espaço e 
o tempo, ampliar a utilização do perceptivo motor e ainda estampar sua 
afetividade, proporcionando o desencadear de suas emoções. Dessa for-
ma, enquanto fato social o jogo representa a imagem e o sentido que cada 
sociedade lhe atribui (KISHIMOTO, 2017). 

É brincando também que a criança aprende a trabalhar suas 
frustrações na medida em que perde ou ganha. Esse fator torna-se inerente 
ao crescimento e fortalece emocionalmente o indivíduo e as relações 
com o outro. Neste caso ganha importância vital, pois a criança necessita 
compartilhar momentos coletivos para satisfazer a vontade de jogar e 
aprender a conviver em grupo (KISHIMOTO, 1996). A autor ressalta ain-
da que na brincadeira é possível trabalhar a representação simbólica do su-
jeito de forma branda e aceitável na colocação de limites, além de combi-
nações que darão subsídios à socialização e à criação das regras coletivas. 

 Nesse sentido, o brincar assume uma funão fundamental no de-



122

senvolvimento de habilidades motoras, sensoriais, afetivas, cognitivas, 
sociais e culturais (SCALHA et al., 2017). Assim, para Le Boulch (1984), 
o objetivo central da educação pelo movimento é sua contribuição para o 
desenvolvimento psicomotor da criança, dependendo ainda da evolução 
de sua personalidade e seu sucesso escolar. 

O mais importante de tudo isso é que, por meio dessa prática, o 
professor assume um papel fundamental, pois é ele que fornece subsídio 
para o processo de ensino-aprendizagem (KISHIMOTO, 1998). É o brin-
car que fará com que a criança não se fragmente, pois se oferece como elo 
de todos os aspectos que constituem um indivíduo: os aspectos psicomo-
tores, cognitivos e sócio-afetivos (SANTOS, 2001). 

Nesse sentido, a brincadeira deixa de ser coisa de criança e para 
a constituir coisa seria, digna de estar presente entre recursos didáticos 
capazes de compor uma ação docente comprometida com o processo de 
ensino-aprendizagem (KISHIMOTO, 2009). 

PSICOMOTRICIDADE, LUDICIDADE E APRENDIZAGEM 

É de grande destaque e importância no desenvolvimento infantil 
o corpo e seus movimentos que, inicialmente, sofrem com a ausência 
de aspectos coordenativos apurados. Um bom desenvolvimento motor 
repercute na vida futura das crianças em aspectos sociais, intelectuais e 
culturais (ROSSI, 2012). Segundo a mesma autora o desenvolvimento 
motor esta relacionado a processos interativos entre pensamentos 
conscientes, inconscientes e movimentos efetuados pelos músculos, com 
o auxilio do sistema nervoso central e periferico (ROSSI, 2012). Estudar o 
desenvolvimento motor passa a compreender as transformçãos continuas 
que ocorrem por meio de processos interativos entre o individuo e o 
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ambiente em que vive (ROSSI, 2012). Assim, a criança consegue separar 
o objeto de seu significado, falar daquilo que está ausente e representá-lo 
corporalmente (LUSSAC, 2008). 

A aprendizagem está em conjunto com as ordens físicas, psíquicas 
e socioculturais, capacitando a criança a ser, a aprender, e a fazer, organi-
zando e equilibrando sua relação com o ambiente intrínseco e extrínseco, 
devendo ser estimulada durante o início do seu desenvolvimento (SEA-
RA; ZAGO, 2010). De acordo com Negrine (1995), a educação psicomo-
tora pode ser vista como uma técnica que através de atividades, exercícios 
e jogos leva a criança ao desenvolvimento global de sua existência. O 
mesmo autor ressalta que as diferenças individuais e autonomia do indiví-
duo devem ser respeitadas, bem como, sua percepção, expressão e criação 
devem ser levadas em conta como um todo (NEGRINE, 1995). 

De acordo com a teoria piagetiana da equilibração que diz que 
a criança, ao se confrontar com conflitos, para resolvê-los, cria estra-
tégias a partir de esquemas que já dispõe. Se assim o é, ao se defrontar 
com os obstáculos da aprendizagem formal, a criança terá que recorrer 
às experiências anteriores que são esmagadoramente psicomotoras. Se 
no lugar destas experiências houver um buraco, não haverá aprendiza-
gem (PIAGET, 1976). 

Desse forma, a psicomotricidade deve ser trabalhada em idades 
ainda precoces como afirma Le Boulch (1984):

A educação psicomotora deve ser enfatizada e iniciada 
na escola primária. Ela condiciona todos os aprendi-
zados pré-escolares e escolares; leva a criança a tomar 
consciência de seu corpo, da lateralidade, a situar-se 
no espaço, a dominar o tempo, a adquirir habilmente 
a coordenação de seus gestos e movimentos, ao mes-
mo tempo em que desenvolve a inteligência. Deve ser 
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praticada desde a mais tenra idade, conduzida com per-
severança, permite prevenir inadaptações, difíceis de 
corrigir quando já estruturadas. (LE BOULCH, 1984, 
p. 24).

Assim, fica constatada a importância do professor oferecer vi-
vências motoras adequadas às crianças, para que seu corpo vivido aja 
positivamente no processo de aprendizagem de conceitos formais e in-
formais (XISTO & BENETTI, 2012).  Corroborando com essa ideia 
Kamila et al. (2010), afirma que a não aplicação ou falta de estímulo 
dos elementos psicomotores de base durante o desenvolvimento infan-
til acarretará na criança dificuldades em sua evolução física, psíquica 
e social, como dificuldade em criar, expressar, socializar com outros, 
possibilitando problemas na aprendizagem da escrita, leitura, direção, 
podendo torná-la insegura, tímida, além das restrições nas capacidades 
motoras. Segundo a mesma autora alguns dos problemas de reeduca-
ção, não seriam mais colocados, se, ao lado da leitura, da escrita, da 
aritmética, uma parte do tempo escolar fosse reservado a uma educa-
ção psicomotora cujo material principal seria o movimento, associado a 
exercícios gráficos e de manipulações (KAMILA et al., 2010). 

Realmente, de acordo com as Diretrizes Curriculares para Educa-
ção Infantil (BRASIL, 2010), o currículo pedagógico deve ser estruturado 
e direcionado pela prática de brincadeiras e interações, que proporcionem 
diversidade de experiências, permitindo que a criança adquira conheci-
mentos sobre si e o mundo, possibilitando o seu desenvolvimento de modo 
integral.

Portanto, para o desenvolvimento das capacidades físicas, men-
tais, sociais e afetivas de uma criança, o professor deve buscar formas de 
envolvê-la, com atividades que criem a vontade e o prazer em praticá-las. 
Propondo aulas onde a criança se movimente, socialize, exponha senti-
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mentos e emoções, possibilitando a capacidade de pensar, criar e recriar. E 
as atividades lúdicas como as brincadeiras, brinquedos e jogos se mostram 
como aliadas para esse processo pedagógico (AQUINO et al., 2012; SEA-
RA; ZAGO, 2010). 

Sendo assim, ao trabalhar a psicomotricidade na educação infantil, 
o professor deve visar objetivos para a formação da criança, como torná-la 
independente, segura, confiante, conhecedora de seu corpo, que valorize 
os seus hábitos e a saúde, gerando curiosidade para o desconhecido, ex-
plorando o ambiente, visando à cooperação (VIEIRA, 2014). Por meio 
destas atividades lúdicas é possível provocar estímulos que desenvolvam 
as emoções, desejos e necessidades, estabelecendo relações sociais, for-
mando seus interesses e pontos de vista, utilizando diversas formas de lin-
guagem, como a corporal, musical, oral e escrita, contribuindo assim para 
a exposição de suas ideias e para uma formação significativa da criança 
(AQUINO et al., 2012). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após o estudo, observa-se que há uma concordância entre os auto-
res citados no sentido de que a prática de atividades psicomotoras e brin-
cadeiras auxiliam a criança na sua formação e desenvolvimento integral.

A pesquisa demonstrou que a psicomotricidade como campo de 
estudo, visa o desenvolvimento integral da criança, por meio da integração 
entre corpo e mente, levando em consideração o crescimento afetivo, so-
cial e intelectual. Desse modo, sua inserção em atividades lúdicas, aplica-
das dentro da educação infantil, trás resultados positivos para a formação 
da criança, contribuindo para o seu desenvolvimento.
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Estas aitividades lúdicas quando aplicadas ainda na infância per-
mitem maior oportunidade do desenvolvimento no aspecto motor, social e 
cognitivo para o indivíduo, iniciando desde as habilidades básicas de mo-
vimento às mais complexas. Além do desenvolviento da interação social, 
entendendo regras e responsabilidades sociais, e a formação das capacida-
des intelectuais. Por meio das brincadeiras e jogos, a criança se movimen-
ta, cria, expressa sentimentos e constrói relacionamentos com os outros.

Na educação infantil, os alunos são crianças de pouca idade e de-
vem ser envolvidas por meio de atividades lúdicas, sempre se valorizando 
as brincadeiras, pois é a partir de sua prática que as crianças respondem a 
estímulos, sentindo e reconhecendo o seu corpo. 
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O FUNCIONAMENTO DE FAMÍLIAS COM MEMBROS DIABÉ-
TICOS EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE

Priscilla Custodia da Silva Teodoro

Bruna Rocha de Almeida

RESUMO: O diagnóstico de diabetes e a necessidade do tratamento de 
hemodiálise resultam em mudanças no funcionamento da família. Este 
trabalho objetivou identificar aspectos do funcionamento de famílias com 
membros diabéticos em tratamento de hemodiálise, focalizando as mu-
danças na rotina após o diagnóstico e o início do tratamento, a divisão de 
tarefas domésticas e a rede de apoio do paciente. Participaram do estudo a 
pessoa diabética e o seu cuidador familiar que responderam a um questio-
nário sociodemográfico e a uma entrevista semiestruturada. Os resultados 
indicam mudanças na rotina familiar após o diagnóstico da diabetes e a 
hemodiálise, como mudança na alimentação e desenvolvimento do papel 
de cuidador pelo familiar. Nota-se que as atividades domésticas são de-
senvolvidas prioritariamente pelas mulheres e que a família é a principal 
rede de apoio dos pacientes. 

PALAVRAS-CHAVE: Família, diabetes, hemodiálise. 

ABSTRACT: The diabetes diagnosis and the need of hemodialysis treat-
ment result in changes in the family functioning. This work objected to 
identify aspects of functioning of families with diabetic members in treat-
ment of hemodialysis, focusing on routine changes after diagnosis and 
the start of treatment, the division of domestics activities and the patient 
support network. Participated in the study the diabetic person and their 
family caregiver who responded a sociodemographic questionnaire and a 
semistructured interview. The results imply changes in the family func-
tioning after the diabetes diagnosis and the hemodialysis, such as changes 
in diet and development of the role of the family caregiver. It is noted that 
domestics activities are developed primarily by women and that the fam-
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ily is the main support network for patients.

KEYWORDS: Family, diabetes, hemodialysis.
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INTRODUÇÃO

A diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica de etiologia inde-
finida, caracterizada pela disfunção da produção de insulina por células do 
pâncreas ou por dificuldade de sua ação em receptores específicos. Essa 
condição pode estar relacionada tanto à hereditariedade quanto a fatores 
psicológicos, como problemas graves de estresse (ARIAS, 2010). Em ra-
zão da alta taxa de morbimortalidade, a pessoa diagnosticada com DM 
precisa ter um acompanhamento clínico contínuo objetivando a prevenção 
das complicações agudas e crônicas, assim como a educação terapêutica 
de modo a promover a informação sobre a doença, bem como a motivação 
e o fortalecimento do paciente e de sua família para um melhor manejo do 
tratamento (PACE et al., 2006). 

A não execução do acompanhamento médico e dos cuidados contí-
nuos que a condição crônica da DM exige pode levar a uma série de com-
plicações a longo prazo. Dentre elas, destaca-se a nefropatia diabética, que 
é considerada a principal causa de insuficiência renal crônica em pacientes 
com DM (WESCHENFELDER, 2014). Esta condição pode implicar na 
necessidade de realização do tratamento hemodialítico.

A FAMÍLIA DE PACIENTES DIABÉTICOS EM TRATAMENTO 
DE HEMODIÁLISE

Enquanto grupo social, a família passa, ao longo do tempo, por di-
versas transformações que podem afetar seu funcionamento e as relações 
estabelecidas entre seus membros. Assim, mudanças na condição de saúde 
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de um determinado membro familiar irá influenciar o funcionamento da 
família enquanto grupo, a qualidade das relações estabelecidas entre os 
membros familiares e o desenvolvimento dos membros individualmente. 
Nesse sentido, o diagnóstico de uma doença como a DM acarreta diferen-
tes consequências em relação ao funcionamento das famílias (AGUIR-
RE,2014). Muitos familiares de pessoas com DM experimentam, diante da 
notícia do diagnóstico, dificuldades de aceitação, medo do desconhecido, 
angústia, ansiedade e dúvida quanto ao futuro do familiar doente devido à 
preocupação com as complicações da doença (LEAL et al., 2012). 

Vale destacar que novas incumbências no âmbito familiar, como a 
mudança de hábitos alimentares e a busca de informações sobre a doença, 
passam a ser necessárias em prol da melhor qualidade de vida do paciente 
(DUTRA; WERNECK; GOMES, 2016), que muitas vezes precisa se afas-
tar das atividades laborais, o que pode acarretar na diminuição da renda 
familiar, especialmente se o paciente for o provedor. Além disso, a neces-
sidade de cuidados específicos em relação aos tratamentos pode gerar uma 
série de modificações na rotina familiar e na convivência social. Todas 
essas variáveis exigem uma adequação dos membros da família à nova 
realidade da pessoa com DM, que fica cada vez mais dependente do grupo 
familiar (PEDROSO; SIQUEIRA, 2016). Os familiares, por sua vez, ten-
dem a se tornar o principal responsável pelo cuidado da pessoa com DM 
(DIAS, 2016). Cabe ressaltar que o apoio familiar influencia de forma 
considerável a adesão do paciente ao tratamento hemodialítico (RIVERA; 
LÓPEZ; ROSETE, 2014).

Nesse sentido, a insuficiência renal ocasionada pela DM gera im-
pacto não só na vida do indivíduo como também no funcionamento fami-
liar (PEDROSO; SIQUEIRA, 2016; WESCHENFELDER, 2014). A forma 
como os membros familiares compreendem e lidam com os aspectos da 
DM, incluindo suas complicações e a necessidade dos tratamentos, pode 
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agir como fator de proteção ou de risco à saúde mental do paciente e ao 
funcionamento familiar saudável. A disfunção familiar ocorre a partir do 
momento em que a família não consegue lidar com as crises ocasionadas 
pelas características da doença (ALEJANDRA et al., 2016).

 Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo identificar 
aspectos do funcionamento de famílias com membros diabéticos em tra-
tamento de hemodiálise, focalizando as mudanças na rotina após o diag-
nóstico da DM e o início do tratamento hemodialítico, a divisão de tarefas 
domésticas e a rede de apoio da família.

Método       

                                              

Participantes

 Esta pesquisa foi conduzida em uma amostra formada por 18 fa-
mílias compostas pelo participante focal (PF) em tratamento de hemo-
diálise e seu cuidador familiar direto. Todos os participantes residiam em 
uma cidade no interior do estado de Minas Gerais. Os 18 PF tinham idade 
média de 58 anos e 4 meses, sendo o mais jovem com idade de 29 anos 
e dois meses e o mais velho com 89 anos e 2 meses. Destes, 11 eram do 
sexo masculino e sete do sexo feminino. 

 Quanto ao estado civil dos PF do sexo masculino, nove eram casa-
dos e dois divorciados. Os participantes casados tinham como cuidadora 
direta suas respectivas esposas. Em relação aos participantes divorciados, 
um tinha como cuidadora a filha e na outra família a irmã assumia este 
papel. No tocante à ocupação profissional, nove eram aposentados, um 
era empresário e recebia benefício e outro estava desempregado. 
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 Em relação ao estado civil das PF do sexo feminino, duas eram 
casadas, duas viúvas, duas divorciadas e uma era solteira. As casadas ti-
nham seus respectivos esposos como cuidador familiar direto. As viúvas 
e as divorciadas tinham suas filhas (n=2) e filhos (n=2) como cuidador. A 
PF solteira recebia os cuidados da mãe. Em relação à situação funcional, 
três eram aposentadas, uma recebia benefício, uma era do lar, uma pen-
sionista e outra costureira.

 Os cuidadores familiares do sexo masculino tinham idade média 
de 50 anos. Sobre a ocupação profissional, dois eram aposentados, um au-
tônomo e um desempregado. Referente às cuidadoras familiares do sexo 
feminino, elas apresentaram uma idade média de 47 anos e 10 meses. 
Acerca da situação funcional, sete eram do lar, duas professoras, uma 
aposentada, uma pensionista, uma estudante, uma zeladora e uma auxiliar 
de dentista. A tabela 1 apresenta a caracterização dos cuidadores familia-
res dos PF do sexo masculino e feminino.

 

Tabela 1 - Caracterização dos Cuidadores dos Pacientes Focais

Familiar cuidador

Paciente focal do

sexo masculino

Paciente focal do

sexo feminino
n % n %

Cônjuge 9 81,82 2 28,57
Filha 1 9,09 2 28,57
Filho - - 2 28,57
Mãe - - 1 14,29
Irmã 1 9,09 - -

 

 A renda média das famílias na ocasião da coleta de dados era de 
2,54 salários mínimos, sendo a maior renda de oito salários mínimos e a 
menor de 0,6 salário mínimo. Uma família não informou a renda.
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 Instrumentos

 Para a coleta de dados foram utilizados o Questionário de Carac-
terização do Sistema Familiar (QCSF – DESSEN, 2009) e um roteiro de 
entrevista semiestruturado. O QCSF é um instrumento que tem por objeti-
vo coletar informações sobre idade, escolaridade, profissão e estado civil 
dos membros da família, renda familiar, compartilhamento das tarefas 
domésticas, atividades de cuidado com o PF e a rede de apoio social.

 O roteiro de entrevista é composto por questões que investigam 
a percepção dos participantes sobre as mudanças na rotina familiar em 
razão das complicações da DM e da necessidade do tratamento hemodia-
lítico. 

Procedimentos 

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa da Universidade Federal de Juiz de Fora/UFJF, sob o parecer número 
2.405.450. Foi realizado um estudo piloto com uma paciente que faz tra-
tamento de hemodiálise. Esta participante foi indicada por um conhecido 
de uma das pesquisadoras. Tendo sido constatada a pertinência dos instru-
mentos utilizados, procedeu-se ao recrutamento da amostra. As famílias 
participantes foram recrutadas em um hospital da rede privada credencia-
da ao SUS, de uma cidade do interior de Minas Gerais. Foram abordados 
todos os 281 pacientes que estavam em tratamento de hemodiálise na 
instituição. Destes, 19 pacientes, sendo 12 homens e sete mulheres, aten-
diam aos critérios de inclusão desta pesquisa, quais sejam: ter mais de 
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18 anos e estar fazendo hemodiálise em decorrência da DM. Destaca-se 
que a esposa de um dos pacientes não demonstrou disponibilidade para 
a realização da pesquisa. Todos os demais 18 pacientes e seus familiares 
participaram da pesquisa. A coleta de dados foi realizada na residência 
dos participantes em dia e horário disponibilizados pela família e incluiu: 
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aplicação do 
QCSF ao PF e aplicação do roteiro de entrevista a todos os participantes, 
separadamente.

 Os dados do QCSF foram tabulados em uma planilha do programa 
Microsoft Office Excel versão 2007. Para a análise dos dados das ques-
tões estruturadas, utilizou estatística descritiva. Já as entrevistas com os 
PF e seus cuidadores foram transcritas na íntegra, seguindo a sequência 
do roteiro estabelecido previamente. A análise das entrevistas foi realizada 
com base na proposta de Dessen e Cerqueira-Silva (2009), que prevê a 
construção do Sistema Integrado de Categorias complementar à análise 
de conteúdo proposta por Bardin em 1977. Este modelo pressupõe os 
passos destacados por Bardin: (a) seleção e exploração do material, de-
nominada pré-análise; (b) codificação; (c) agrupamento dos temas; (d) 
formação das categorias síntese; (e) classificação dos temas; (f) definição 
das categorias. Complementariamente, Dessen e Cerqueira-Silva (2009) 
propõem: (g) revisão do sistema preliminar e elaboração do sistema in-
tegrado (definitivo) de categorias e (h) validação do sistema integrado de 
categorias, a partir da análise de juízes. 

RESULTADOS

 Ao serem questionados sobre o que mudou na rotina da família 
após o diagnóstico de DM, nove PF e sete cuidadores indicaram mudan-
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ças na alimentação. Sete PF e três cuidadores disseram que não houve 
mudança na rotina. Os dados podem ser visualizados na Figura 1.

 

 
 

Figura 1 – Mudanças na rotina da família após o diagnóstico de DM na percep-
ção do paciente focal (PF) e de seu cuidador familiar.

 Quando indagados sobre o que mudou na rotina da família após o 
início da hemodiálise, nove PF e nove cuidadores indicaram uma maior 
dedicação do familiar à função de cuidador. A privação das atividades de 
lazer foi citada por três PF e três cuidadores. As categorias das respostas 
dos participantes podem ser observadas na Figura 2.
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Figura 2 – Mudanças na rotina da família após o início do tratamento hemodia-
lítico na percepção do paciente focal (PF) e de seu cuidador familiar.

 Sobre a responsabilidade pelo provimento das despesas da casa, 
constatou-se que em 50% das famílias pesquisadas o PF é o principal pro-
vedor. Acerca das tarefas domésticas, as mulheres são as principais res-
ponsáveis pelas atividades de limpar a casa, cozinhar, lavar/passar roupas 
e comprar comida, assumindo a maior parte das atribuições sozinha. Três 
famílias contam com o apoio de empregada doméstica, esta tipicamente 
orientada pela esposa. Apenas em uma família verificou-se que o esposo 
(cuidador familiar) é o responsável por todas as atribuições domésticas. 
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Destaca-se que as PF do sexo feminino tendem a não se envolver com as 
tarefas domésticas, possivelmente em razão das suas limitações físicas. A 
Tabela 2 apresenta os responsáveis pela realização de tarefas domésticas.

Tabela 2 - Responsáveis por Realizar as Tarefas Domésticas

Responsável pela atividade
Atividades
Limpar a casa
n %

Participante focal mulher 1
Esposa 6 35,3
Esposa e sogra ou empregada doméstica 2 11,8
Esposa e Participante focal homem 1 5,9
Esposo 1 5,9
Participante focal mulher 1 5,9
Outros 6 35,3

Cozinhar
Esposa 8 47,1
Filha 2 11,8
Filho 2 11,8
Esposa e outros 1 5,9
Mãe 1 5,9
Irmã 1 5,9
Sogra 1 5,9
Esposo 1 5,9

Lavar/passar roupas
Esposa 8 47,1
Filhas 2 11,8
Filhos 2 11,8
Esposa e empregada 1 5,9
Mãe 1 5,9
Irmã 1 5,9
Namorada 1 5,9
Esposo 1 5,9

 Em relação aos cuidados com o PF, percebe-se que quando ele/a 
não consegue realizar atividades de banho, locomoção e alimentação, a 
esposa é a cuidadora principal no caso dos PF’s do sexo masculino e os 
esposos e os/as filhos/as são os principais cuidadores das PF’s do sexo 
feminino. Destaca-se que a atividade que o PF precisa de auxílio com 
maior frequência é o acompanhamento aos tratamentos, correspondendo 
a 77,78% dos participantes.

 Quanto à rede de apoio, 13 PF disseram que o principal apoio re-
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cebido era o familiar. Por outro lado, quatro PF indicaram o apoio profis-
sional, contemplando médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e os 
psicólogos como a principal fonte de apoio. Apenas uma PF mencionou 
o apoio institucional, neste caso a igreja, como sendo a principal fonte de 
apoio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O diagnóstico da DM e a posterior necessidade do tratamen-
to hemodialítico geram impactos tanto na vida do paciente, quanto no 
funcionamento de sua família. Consoante com a literatura especializada 
(AGUIRRE, 2014; DUTRA et al., 2016), a análise dos dados deste tra-
balho demonstrou mudanças diversas nas famílias após o diagnóstico da 
diabetes, destacando-se a modificação da qualidade da alimentação. Já em 
relação ao início da hemodiálise, o desenvolvimento do papel de cuidador 
pelo familiar e a privação de atividades de lazer foram as transformações 
mais frequentemente destacadas pelos participantes. Aparentemente, os 
cuidadores percebem as diversas mudanças na rotina da família com maior 
frequência que os PF, possivelmente porque eles precisam, em muitos ca-
sos, modificar as suas atividades pessoais para se adequar às necessidades 
e tratamento dos PF. Nesta perspectiva, é preciso que haja mais estudos 
focados nas mudanças da rotina do cuidador familiar, em sua adaptação 
às necessidades do familiar doente e em como as novas atividades in-
fluenciam positivamente ou negativamente em sua saúde mental. Também 
é preciso investigar como a privação das atividades de lazer, seja pelas 
especificidades da doença, seja pela dificuldade financeira, influenciam 
na dinâmica familiar e na saúde mental dos membros da família, já que 
é sabido que o acesso a atividades de lazer atua como fator de proteção à 
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saúde mental das pessoas.

 Em relação à responsabilidade pelas tarefas domésticas e pelos 
cuidados com o PF, foi possível perceber que as mulheres assumem essas 
atividades com maior frequência que homens. Este é um dado que cor-
robora a literatura nacional e internacional que indica as mulheres como 
principais cuidadoras de seus familiares, bem como principais responsá-
veis pelas tarefas domésticas (LESSA et al., 2015).   

 A baixa renda das famílias pesquisadas pode ser identificada como 
um fator de risco aos grupos familiares. Cabe destacar que a renda é uma 
variável de grande relevância para famílias com pessoas com doenças crô-
nicas, já que propicia o acesso a tratamentos, medicamentos e serviços que 
podem auxiliar na vivência mais positiva da doença. De qualquer forma, 
é preciso ressaltar que todos os PF indicaram ter uma rede de apoio para 
acessar em momentos de dificuldades referentes à doença, o que é um im-
portante fator de proteção à sua saúde.

 Apesar de a amostra ter sido recrutada de forma sistemática, en-
volvendo todos os pacientes em tratamento hemodialídico de um hospital, 
o tamanho da amostra é uma limitação deste estudo e impede que os da-
dos sejam generalizados para a população geral. Pesquisas com amostras 
maiores seriam adequadas para a melhor compreensão da temática deste 
estudo.

Diante dos resultados apresentados, recomenda-se que sejam rea-
lizadas investigações longitudinais, com amostras maiores, para a melhor 
compreensão dos processos de continuidade e mudanças que ocorrem no 
funcionamento de famílias com pessoas diabéticas em tratamento hemo-
dialítico, bem como na qualidade das relações familiares, buscando-se 
entender quais aspectos do funcionamento e da dinâmica familiar atuam 
como fator protetivo ou de risco ao desenvolvimento do grupo familiar e 
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de seus membros.
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RESUMO: O presente estudo apresenta uma breve descrição das ocorrên-
cias que afetaram a satisfação de foliões e residentes em relação ao Car-
najaó, identificando aquele que mais colocou em risco sua popularidade e 
continuidade de realização. Os dados utilizados na presente análise foram 
registros fotográficos e notícias veiculadas no Minas Gerais Notícias (G1). 
Após revitalização do Conjunto Paisagístico da Praia do Jaó, ocorrida em 
2011-2012, três eventos tiveram influência significativa na queda de sua 
popularidade: fortes chuvas ocorridas na região no mês de janeiro de 2013, 
lançamento de rejeitos de mineração no leito do rio Doce, em decorrência 
do rompimento da barragem de Fundão (Mariana) no dia 05 de novembro 
de 2015 e falta de recursos para sua realização em 2017. 

PALAVRAS-CHAVE: Praia do Jaó, Carnajaó, Rio Doce, Desastre am-
biental, Registro fotográfico.

ABSTRACT: This study presents a short report on the events that contrib-
uted to the discontinuity of the Carnajaó Festival, affecting its popularity 
and the level of satisfaction of the tourists and residents of Tumiritinga/
MG. The data used in this study comprise photo records and news from 
the Minas Gerais News Media (G1). After a thorough remodeling of the 
Jaó Beach Complex, occurred between 2011 and 2012, three major events 
contributed to the decline in its use and popularity. They are the heavy rain 
of January 2013, the water contamination after the Samarco Dam failure 
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in November 2015, and the financial crisis faced by the municipality, mak-
ing it impossible to conduct the Carnajaó Festival of 2017.

KEY WORDS: Jaó Beach. Carnajaó Festival. Doce River. Environmental 
Disaster. Photo record.
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INTRODUÇÃO

O Conjunto Paisagístico da Praia do Jaó, além de espaço para a 
prática de lazer dos residentes de Tumiritinga-MG, é palco de um dos 
maiores eventos regionais, responsável pelo turismo sazonal promovido 
pelo poder público local, o Carnajaó. O evento tem sido responsável pelo 
deslocamento de grande contingente de pessoas para o município, sobretu-
do residentes das cidades que fazem parte do Leste de Minas. Os sujeitos 
que para lá se dirigem buscam aproveitar as atrações que fazem parte da 
folia, e refrescar-se durante o dia na praia de água doce, distante a poucos 
minutos a pé, do centro da cidade. 

Devido ao grande fluxo de visitantes, de forma similar ao que 
ocorre em turismo de veraneio, o evento movimenta o comércio formal e 
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informal da cidade. Nesse período, famílias montam algum tipo de negó-
cio, quase sempre do ramo alimentício, para atender aos visitantes e au-
mentar seus rendimentos. Ainda no intuito de auferir recursos financeiros, 
residentes saem de suas casas e oferecem pacotes de hospedagem para os 
quatro dias do evento, por valores equivalentes a seis meses de aluguel, 
praticados nos demais períodos do ano. 

Além do rápido aporte financeiro de aproximadamente 
R$500.000,00 trazido anualmente pela folia ao município, a visibilidade 
regional do evento faz com que seja justificada a captação anual de re-
cursos para investimentos e benfeitorias do conjunto paisagístico. Neste 
sentido, no período de 2004-2018, em dez convênios estabelecidos com 
o Ministério do Turismo, a cidade recebeu aporte financeiro da ordem de 
R$2.192.758,50 para investimentos em reforma de praça, pavimentação 
de ruas e apoio à infraestrutura turística garantindo assim o sucesso das 
festas de São João, Réveillon e Carnajaó (BRASIL, 2018).

OBJETIVO

Considerando a importância do Conjunto Paisagístico e das ativi-
dades ali realizadas para o bem-estar dos residentes e economia da cidade, 
o presente estudo tem por objetivo apresentar uma breve descrição das 
ocorrências que afetaram a satisfação de foliões e residentes em relação ao 
Carnajaó, identificando aquele que mais colocou em risco sua popularida-
de e continuidade de realização
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METODOLOGIA

Trata-se de estudo opinativo, transversal, qualitativo, no qual é 
apresentada uma descrição a respeito dos efeitos que fortes chuvas ocorri-
das no Leste de Minas e o desastre ambiental provocado pelo rompimento 
da barragem de Mariana, Minas Gerais tiveram sobre o a popularidade e 
continuidade do Carnajaó realizado na cidade de Tumiritinga, Minas Ge-
rais, no período de 2012 a 2018. 

A elaboração deste se fez com base em registros fotográficos e no-
tícias veiculadas no G1, Minas Gerais Notícias. Os registros fotográficos 
foram realizados em duas etapas. Na primeira, por ocasião da coleta de 
dados para e pesquisa “Representações Sociais da Comunidade de Tu-
miritinga com relação ao uso e conservação do Rio Doce, desenvolvida 
no período de 2012 a 2014”. A segunda, como parte da coleta de dados 
da pesquisa em andamento, “Influência do desastre ambiental provocado 
pelo rompimento da barragem de Fundão sobre as formas de uso, preser-
vação e representações sociais a respeito do rio Doce e da Praia do Jaó, de 
residentes de Tumiritinga, MG”

INVESTIMENTOS E REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO PAISA-
GÍSTICO

Na quarta-feira do dia 16 de março de 2011, a Secretaria de Es-
tado de Casa Civil e de Relações Institucionais divulgou que o Gover-
no do Estado de Minas Gerais iria realizar investimentos equivalentes a 
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R$1.056.000,00 na área de ventos de Tumiritinga, localizada no Conjunto 
Paisagístico da Praia do Jaó, às margens do Rio Doce (MINAS GERAIS, 
2011).

Além da construção de um palco com camarim de com 186,7 me-
tros quadrados, foram ainda edificados boxes, deck e mirante além de um 
calçadão com 600 metros de comprimento e muro de contenção erguido às 
margens do rio Doce para evitar o assoreamento provocado pelos períodos 
de cheias (SECCRI, 2011).

Iniciadas as obras em 2011, ainda em janeiro de 2012 boa parte da 
estrutura não havia ainda sido edificada. Quiosques, calçadão e gramados 
foram finalizados, às vésperas do Carnajaó, como pode ser observado no 
conjunto de fotos abaixo. 
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Figura 1: Registros fotográficos identificando o estado das obras de revitalização do Conjunto 

Paisagístico da Praia do Jaó, Tumiritinga, em janeito de 2012
Fonte: Pesquisa de campo, 2012

O atraso na conclusão dos trabalhos como apresentado nas fotos acima, 
gerou em boa parte da população, descrédito quanto a realização do even-
to ainda no ano de 2012.

O CARNAJAÓ, A PRAIA DO JAÓ

A 12ª edição do Carnajaó ocorrida em 2012 inaugurou o espaço 
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O CARNAJAÓ, A PRAIA DO JAÓ

A 12ª edição do Carnajaó ocorrida em 2012 inaugurou o espaço 

revitalizado acolhendo, segundo informações da Prefeitura de Tumiritin-
ga, em torno de 23.000 pessoas entre nativos e turistas nos quatro dias de 
festa. Esta massiva presença elevou em 265% o contingente populacional 
da cidade.

Neste ano, além dos shows noturnos, a população contou com di-
versas atrações diurnas e ainda com o banho de rio. A “Prainha do Jaó”, 
como os nativos a nomeiam se constituiu, como nos anos anteriores, no 
principal atrativo do evento (G1, 2012).

Para garantir a segurança dos banhistas foi montada uma estrutura 
pelo Corpo de Bombeiros e Equipe de Saúde incluindo tendas, jet-ski e 
uma ambulância. Desta forma ficava garantida a segurança dos banhistas e 
o rápido atendimento em caso de afogamentos, acidentes ou problemas de 
saúde. Em tempo contínuo uma equipe de limpeza cuidava para que não 
fosse acumulado lixo na praia e demais instalações do local.
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Figura 2: Registros fotográficos apresentando a utilização do espaço do Conjunto

Paisagístico da Praia do Jaó durante o Carnaval, Tumiritinga, fevereiro de 2012
Fonte: Pesquisa de campo, 2012

No ano de 2013, fortes chuvas ocorridas na região desabrigaram 
famílias, derrubaram pontes de estradas vicinais impedindo o acesso de 
residentes dos Distritos, à cidade de Tumiritinga. Devido ao estado de ca-
lamidade e necessidade de gastos para socorrer desabrigados e reconstruir 
estruturas, shows e bandas contratados foram dispensados (G1, 2013). 

Prevendo que muitos visitantes de outros estados poderiam não ter 
ficado cientes do cancelamento do evento, a Prefeitura providenciou uma 
organização mínima com atrações regionais e manutenção da presença do 
Corpo de Bombeiros e manutenção de uma Equipe de Saúde em pronti-
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lamidade e necessidade de gastos para socorrer desabrigados e reconstruir 
estruturas, shows e bandas contratados foram dispensados (G1, 2013). 

Prevendo que muitos visitantes de outros estados poderiam não ter 
ficado cientes do cancelamento do evento, a Prefeitura providenciou uma 
organização mínima com atrações regionais e manutenção da presença do 
Corpo de Bombeiros e manutenção de uma Equipe de Saúde em pronti-

dão. Estas ações foram necessárias para garantir a segurança dos banhistas 
locais e visitantes (G1, 04/03/2014).

O quadro abaixo apresenta sinteticamente os anos em que o Carna-
jaó foi ou não realizado a partir de 2011, indicando as principais atrações 
que animaram o evento e as ocorrências que, de forma direta ou indireta, 
o inviabilizaram provocando a paulatina redução do público participante.

Quadro 1: Público participante do Carnajaó de Tumiritinga no período de 
2011-2018
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ANO PRINCIPAIS ATRAÇÕES PÚBLICO 
ESTIMADO

MOTIVO DA NÃO 
REALIZAÇÃO

2011

Banda regional Fogo na Palha,     
Rasta Chinelo,                                   

Beto Vally,                                    
Gabriela Ávila,                                 

25.000 ____________

2012

Djavú,                                             
Matboy,                                              

Toda Nua,                                         
Jonhy e Banda,                                  
Beijo Proibido,                                      

Na Pegada,                                          
DJ Buiu,                                          

Robson e Bruno

23.000 ____________

2013 ____________ _____

Enchentes porovocadas por fortes 
chuvas resultou em queda de pontes 
e casas. Os recursos foram alocados 

no processo de recuperação.

2014

Relber e Alan,                                       
Me Levaê,                                           

Luiz Henrique e Marcos Viola,      
Michelle Magnon X Tainá Felipe, 

Tequila Baiana

15.000 ____________

2015

Os Kanas,                                         
Astral Mix,                                        

Swing Solto,                                        
Puro Luxo,                                              

DJ Buiu

12.000 ____________

2016 ____________ _____ Rompimento da Barragem de 
Fundão. 

2017 ____________ _____ Falta de recursos impossibilitou a 
realização do evento

2018

Expresso Tumiritinga,                       
Dani Morais,                                     

Érick Monteiro,                                      
DJ Lavic,                                        

Matiele Fabrete,                                     
O Giro,                                               

10.000 ____________

Fonte: Prefeitura Municipal de Tumiritinga-MG

No ano de 2014 a “Prainha” e o Carnajaó voltou a ser atração no 
Leste de Minas. Para evitar acidentes além da presença do Corpo de Bom-
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beiros e da Equipe de Saúde com todo o aparato necessário para primei-
ros socorros e deslocamento de pacientes mais graves, foram delimitadas 
áreas de banho no rio. Devido à forte onda de calor, os banhistas se acu-
mularam em contraposição ao que ocorria no centro da cidade (G1, 2014). 
Alguns visitantes deram os seguintes depoimentos:

“Tem praia e tem carnaval dos bons. Eu faço questão 
de vir e participar aqui em Tumiritinga.”

“A prainha é o point do nosso Carnaval. Todos os anos 
a cidade de Tumiritinga recebe milhares de pessoas 
para o ‘Carnajaó’, uma das festas mais tradicionais do 
interior de Minas.”

No ano de 2015, o Carnajaó ocorreu normalmente como no ano 
anterior. Ruas desertas no centro da cidade e agitação no Conjunto Pai-
sagístico com shows e banhos de praia de água doce. Como de sempre, 
Militares do Corpo de Bombeiros de moto aquática monitoram os foliões 
para evitar abusos e acidentes.

O CARNAJAÓ, O DESASTRE E O FIM DOS BANHOS NO RIO 
DOCE

No dia 05/11/2015 trinta e quatro milhões de m³ de rejeitos de 
mineração de ferro da barragem de Fundão, foram lançados no ambiente 
e carreados pelo rio Doce em direção ao mar impactaram os corpos hí-
dricos e o abastecimento de diversas cidades mineiras e capixabas. Além 
do abastecimento comprometido, a população de Tumiritinga presenciou 
a tomada do rio Doce pela lama e sua praia de água doce sendo poluída, 
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tornando-se imprópria para o banho.

O desastre não impediu que o evento ocorresse no ano de 2016. 
Por já estar programado foi realizado no centro da cidade. Embora a agen-
da tenha sido mantida, o público foi impedido de banhar-se na “Prainha” 
devido à grande presença de lama misturada à água do rio Doce. Dois 
testemunhos demonstram a satisfação do visitante em participar do evento 
e, ao mesmo tempo, a frustração por não contar com a praia livre de polui-
ção. Em outros termos, no que diz respeito ao que dá sentido ao Carnajaó, 
pode-se dizer que houve uma festividade, mas o Carnajaó, tal como espe-
rado por visitantes e residentes, de fato não pode ser realizado (G1, 2016).

“Tumiritinga é minha terra natal, tem cinco anos que 
não aparecia. Desta vez decidi prestigiar o carnaval 
mais uma vez, embora decepcionei com o Rio Doce. 
Por que a maior atração era a prainha. Mas o Carnajaó 
é um sucesso, venho sempre que posso.”

“Muito bom o carnaval aqui, Pena que agora com o rio 
está neste estado. Mas não intimidou as pessoas.”

Devido a inexistência de recursos não ocorreu o Carnajaó em Tu-
miritinga no ano de 2017. Em novembro deste mesmo ano a Fundação Re-
nova, em parceria com a Prefeitura Municipal iniciou as obras de revitali-
zação do Conjunto Paisagístico da Praia do Jaó. Estas implicaram apenas 
na melhoria da infraestrutura de palco, camarins, banheiros e instalação 
de lixeiras. A previsão de investimentos da ordem de R$1,3 milhões ainda 
não é visível aos visitantes (G1, 27/01/2018).

No Carnajaó realizado neste ano de 2018, apesar das previsões oti-
mistas, os banhos de rio continuaram desaconselhados. Placas orientando 
a população para não entrarem no rio foram colocadas em locais estraté-
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gicos, identificados pelos residentes e imprensa local como “orla do rio” 
(G1, 2018).
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Figura 3: Registros fotográficos apresentando a utilização do espaço do Conjunto

Paisagístico da Praia do Jaó durante o Carnaval, Tumiritinga, fevereiro de 2018
Fonte: Pesquisa de campo, 2018

Apesar das recomendações, individualmente ou em pequenos gru-
pos foi registrada ocorrência de banhos, como pode ser observado na Fi-
gura 3. Em previsão de tais ações, militares do Corpo de Bombeiros se 
fizeram presentes para monitorar a população e socorrer banhistas que se 
colocassem em apuros. Na área de shows próximo ao palco, uma Unidade 
Móvel de Tratamento Intensivo e equipes de saúde foram mantidas perma-
nentemente em prontidão para atuar em possíveis ocorrências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sob o ponto de vista financeiro não há como precisar os prejuízos 
que o desastre causou aos comerciantes locais. De forma similar, não é 
também possível calcular o quanto a insatisfação de residentes e visitantes 
com a atual condição da Praia do Jaó, impacta negativamente sobre a sen-
sação de bem-estar e qualidade de vida destes indivíduos.

O conjunto Paisagístico, sobretudo a Praia do Jaó, mais do que 
um patrimônio da comunidade se constitui no principal atrativo turístico, 
orgulho e cartão de visita da cidade. Sua importância regional está justifi-
cada nas manifestações daqueles que se deslocam para a cidade no intuito 
de aproveitar dos benefícios que o contato com aquela natureza pode pro-
porcionar.

A programação das diversas edições do Carnajaó tem sido extre-
mamente apreciada em âmbito regional. Motivo pelo qual milhares de pes-
soas da região se deslocarem para o evento, sobretudo pela oportunidade 
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mamente apreciada em âmbito regional. Motivo pelo qual milhares de pes-
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oferecida aos residentes e visitantes de se refugiarem do calor escaldante 
banhando-se nas águas doces da “Prainha do Jaó”.

Finalmente, vale salientar que não foi apenas o desastre que desen-
cadeou o declínio do número de participantes na folia, ao longo do período 
em estudo. Embora não tenha sido realizado no ano de 2013 devido às for-
tes chuvas, os relatos colocam em evidência que foi o desastre decorrente 
do rompimento da barragem de Mariana, o maior responsável por colocar 
em risco a popularidade e continuidade de realização do Carnajaó. 
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RESUMO: O presente estudo tem por objetivo fomentar uma reflexão so-
bre possíveis mudanças na função e estrutura das polícias brasileiras que 
sejam capazes de torná-las eficazes na prevenção e combate à criminali-
dade. Foram utilizadas pesquisas bibliográfica e documental na coleta de 
informações, analisadas conforme o método dedutivo e reflexivo. A ele-
vação de homicídios, os roubos à mão armada, a extorsão e os sequestros 
ocorridos nos últimos anos, especialmente na zona urbana, configuram-se 
como um dos principais desafios a ser superado pelo Poder Público. A 
sofisticação das ações delituosas, que se apresenta cada vez mais violen-
ta, e a proliferação das organizações criminosas expõem a fragilidade do 
sistema de segurança pública brasileiro. Compete ao Poder Público esta-
belecer políticas de segurança que tenham alcance nacional, respeitadas as 
especificidades regionais e locais. 

PALAVRAS CHAVES: criminalidade, modelo policial, polícia, seguran-
ça pública.

ABSTRACT: The present study has the objective to foment a reflection on 
possible changes in Brazilian police function and structure, turning them 
effective in prevention and combat crime. Bibliographical and documental 
researches were used to collect information that was analyzed according 
to the deductive and reflexive method. The elevation of homicides, rob-
beries by force of arms, extortion and kidnappings have happened in the 
recent years, especially in the urban area, they are configured as one of the 
main challenges to be overcome by Public Power. The sophistication of 
criminal actions, that is more and more violent, as well as the proliferation 
of criminal organizations exposes the fragility of the Brazilian system of 
public safety. Public Power has competence to establish politics of safety 
in a national level, respecting regional and local specificities.
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INTRODUÇÃO

Do período colonial até a promulgação da Constituição Federal de 
1988, a função policial no Brasil teve um caráter “suis generis”. Inicial-
mente, sua criação objetivou a proteção dos interesses do Estado e, por 
extensão, das classes sociais economicamente dominantes que controla-
vam este mesmo Estado. Em regra, os sujeitos considerados suspeitos e 
suscetíveis às ações da polícia eram majoritariamente negros, índios, po-
pulação cigana, religiosos dissidentes, capoeiristas e outros considerados 
contrários à moral e aos bons costumes. Um parêntese deve ser feito no 
período compreendido entre a proclamação da República e o final do Re-
gime Militar. Além dos citados, outros (jornalistas, professores, estudan-
tes, sociólogos e até parte do clero) tornaram-se alvos especiais da polícia 
por serem considerados suspeitos de atos subversivos, inimigos do Estado 
e, portanto, uma ameaça aos interesses do País (COTTA, 2012).

Com a abertura democrática em 1985 e a promulgação da citada 
Constituição, foram introduzidas mudanças nas instituições policiais bra-
sileiras (civil e militar). Além de protegerem os interesses do Estado, elas 
se voltaram para ações e operações que assegurassem a garantia dos direi-
tos e da liberdade dos cidadãos para reivindicar melhorias na qualidade de 
vida das pessoas e das comunidades (COTTA, 2012; MESQUITA NETO, 
2011).

A função policial como hoje se conhece é produto da modernidade. 
Independentemente de sua investidura (civil ou militar), as forças policiais 
dos Estados modernos direcionam esforços à garantia do poder do Estado, 
administrar as cidades e controlar os cidadãos. Influenciadas pelos legados 
da Revolução Francesa de 1789, tais instituições assumiram nos Estados 
democráticos a responsabilidade de proteger e trabalhar em prol da me-
lhoria da segurança pública e da qualidade de vida das pessoas (SODRÉ, 
2010). 
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Com base neste contexto, o presente estudo tem por objetivo fo-
mentar uma reflexão sobre possíveis mudanças na função e estrutura das 
polícias brasileiras no intuito de torná-las mais eficazes na prevenção e 
combate à criminalidade. Para o alcance deste objetivo, utilizou-se de pes-
quisas bibliográfica e documental, sendo as informações submetidas ao 
método dedutivo e reflexivo (GIL, 2002).

O SURGIMENTO DA ORGANIZAÇÃO POLICIAL PARA MANU-
TENÇÃO DO PODER DO ESTADO

Os registros históricos que apontam o surgimento da Polícia como 
força pública do Estado remetem à história das civilizações grega e roma-
na. Estes povos são apontados como criadores da polis, vocábulo que está 
na etimologia da palavra polícia e, portanto, na sua origem. Entretanto, 
pesquisadores da Instituição Policial argumentam que embora a polícia 
tenha surgido na Grécia e na Roma antigas, a força policial na condição de 
órgão integrante da estrutura estatal é produto da modernidade (BUENO, 
1988; COTTA, 2012; DI PIETRO, 2009).

Segundo registros que retratam o desenvolvimento histórico da po-
lícia, até os séculos XV e XVI, as forças policiais não passavam de peque-
nos grupos ou associações coordenadas por um agente público. A função 
de garantir o poder do Estado e, principalmente, sua estruturação militar 
aparecem na história somente no século XVI (COTTA, 2012).

Nas Civilizações modernas, a polícia tem como principal objetivo 
e função garantir os interesses e a soberania interna do Estado. Ela é úni-
co órgão público que detém a prerrogativa de usar a força para garantir a 
aplicação da lei. Sua principal missão é a execução das medidas impostas 
pela Ordem Jurídica do Ente estatal aos homens, tais como fiscalização e 
controle: do número de indivíduos; das atividades desenvolvidas pelos ci-
dadãos nas áreas da saúde, do trânsito, na economia e nas demais ativida-
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des de interesse do Poder Público (BAYLEY, 2001; DIAS NETO, 2003).

Com o desenvolvimento do Estado moderno e, consequentemente, 
do seu conjunto tecnológico e arcabouço jurídico (Direito), a instituição 
policial foi se adequando aos padrões e contextos sociais. Constata-se que 
nos Estados ocidentais tanto a organização policial de investidura civil 
quanto a de investidura militar foram influenciadas pelas ideias liberais 
preconizadas na Revolução Francesa. A polícia, além de ser um órgão pú-
blico com função de garantia do poder estatal, assumiu em alguns Estados 
do ocidente (França e Inglaterra) o protagonismo institucional de garantir 
e proteger a liberdade e integridade do homem, dentre os órgãos que inte-
gram a Administração Pública.

Os diferentes papéis e funções exercidas pela instituição policial 
nas civilizações modernas determinaram a criação de diferentes forças po-
liciais dentro de um mesmo Estado, tais como a polícia de fiscalização 
dos costumes, a polícia alfandegária, a polícia de abastecimento, a polícia 
judiciária e a polícia militar (BAYLEY, 2001; COTTA, 2012).

Modernamente, dentre todas as instituições que integram a Admi-
nistração Pública estatal, a polícia é a instituição que possui legitimida-
de e capilaridade no território para desenvolver ações e operações com 
o objetivo de garantir a segurança e a proteção das pessoas. Uma de suas 
principais singularidades repousa no fato de ser o único serviço público 
em que seus integrantes, investidos do Poder de Polícia, estão autorizados 
a usar a força para obrigar governantes e governados a cumprirem a lei 
(LIMA, 2015).

O ATUAL MODELO DE POLÍCIA NOS ESTADOS BRASILEIROS
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Ao se examinar a normatização existente na Constituição Federal 
de 1988, que discrimina a organização policial do Estado brasileiro, cons-
tata-se que as forças policiais e de segurança pública representam o mes-
mo fenômeno. Isto é, o serviço de segurança pública que deve ser garanti-
do pelo Estado sintetiza-se, tão somente, na atuação das forças policiais do 
País. Assim, o artigo n.º 144 da Constituição Federal de 1988 – CF/88 traz, 
em seus incisos, a previsão legal da organização policial brasileira, que é 
constituída pelas seguintes forças policiais: polícia federal, polícia rodo-
viária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares, 
corpos de bombeiros militares, guardas municipais (BRASIL, 1988).

Ao analisar as funções das organizações policiais na Carta Consti-
tucional brasileira de 1988, verifica-se que, para cada ente federado (União, 
estados federados, Distrito Federal e municípios), a norma constitucional 
particularizou uma responsabilidade de administração da polícia. Para o 
governo federal, ficou reservada a gestão e o controle das polícias federais 
e, por intermédio da legislação infraconstitucional, o controle de armas, 
das empresas de segurança privada e, também, dos setores particulares.

De igual modo, esta Constituição regulou a atuação dos estados 
membros e do Distrito Federal, ao estabelecer que eles são as unidades 
federativas do Estado brasileiro que detêm a responsabilidade para gerir 
as polícias civis, militares e corpos de bombeiros militares.

Aos municípios, foi estabelecida a faculdade de criação de guar-
das municipais, desde que atendidas as condições previstas em lei. Dessa 
maneira, quando o município reúne todas as condições jurídicas, torna-se 
apto a organizar e constituir sua respectiva guarda municipal.

Nas últimas décadas, ocorreu no País um significativo aumento de 
homicídios e crimes violentos contra o patrimônio. Tais ocorrências gera-
ram nos cidadãos e, até mesmo, nas autoridades constituídas, o pensamen-
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to de que o fenômeno da violência enfrentado principalmente nas áreas 
urbanas assumiu proporções incontroláveis. Em outras palavras: “Nos 
últimos 30 ou 40 anos, verifica-se a emergência e a consolidação, entre 
os brasileiros, de uma sensação incontrolável da criminalidade urbana” 
(SILVA, 2014, p. 9).

Além desses aspectos que retratam as dificuldades e desafios en-
frentados pelo Estado Brasileiro no território da Segurança, existe ainda o 
problema do crescimento da sensação de insegurança na população. Para 
Silva (2014), este grave problema sociológico gera reflexos negativos. 
Seu agravamento é resultado da incapacidade das autoridades públicas de 
desenvolver estratégias eficazes para enfrentamento da situação. Existe, 
ainda, para autor, o sensacionalismo com que a mídia trata os casos de vio-
lência no País, ao dar cobertura, sobretudo, aos eventos criminosos mais 
graves, ou seja, aqueles que causam grande comoção social.

É oportuno destacar que segurança, na acepção etimológica, indica 
tratar-se de evento seguro e confiável. Nesse sentido, Ferreira (2009, 
p. 1821) define segurança como: “[...] Ato ou efeito de segurar: [...]. 
Condições daquele ou aquilo que se pode confiar [...]. Pessoa encarregada 
da segurança pessoal de alguém, ou de empresa [...]”.

Acrescenta-se, ainda, que etimologicamente a palavra “público” é 
definida como acontecimento público, acessível a todos: “[...] relativo à 
publicidade ou destino do povo, à coletividade [...] que é de todos; comum 
[...]. Relativo ou pertencente ao governo de um país [...]. Aberto a quais-
quer pessoas [...]. O povo em geral [...].” (FERREIRA, 2009, p. 1656).

No mesmo sentido, Bueno (1998) atesta que o vocábulo “seguran-
ça” em sua etimologia traduz fato ou condição infalível e confiável. Isto é: 
“[...] garantia, responsabilização; certeza, confiança, infalibilidade, senti-
mento de tranquilidade, de afastamento do perigo ou de ameaça de perigo 
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[...]” (BUENO, 1988, p. 3681). Já o vocábulo “público” conceitua algo 
ou acontecimento que é voltado para todos indistintamente. Por exemplo: 
“do latim publicus, referente ao povo, do mesmo tema de populus, povo, 
significa ‘o que é comum de todos, a todo povo, conhecido, manifesto [...]. 
O povo tomado em seu conjunto’.” (BUENO, 1988, p. 3526).

A Segurança Pública, para a instituição policial militar do esta-
do de Minas Gerais, é conceituada como serviço público prestado pelas 
agências policiais do Estado e demais órgãos do sistema de defesa social. 
Destina-se à proteção das pessoas e do patrimônio (público e privado). Ba-
seia-se, sobretudo, na atuação do aparato policial (polícia civil e militar) 
do Estado. Sua finalidade é pública, destina-se a proporcionar e afiançar 
os direitos individuais e coletivos no território do estado de Minas Gerais, 
assegurados pela Carta Magna de 1988 (MINAS GERAIS, 2002).

Para o Ministério da Justiça Brasileiro, a segurança pública con-
siste em serviço público de primeira necessidade. Imprescindível para a 
concretização da cidadania no Brasil e proteção das medidas adotadas pelo 
Poder Público que garantam a defesa da integridade física e psicológica 
da pessoa humana. Para o órgão ministerial, o Estado tem a obrigação de 
garantir e assegurar a todos os brasileiros e estrangeiros que estejam no 
território nacional os meios necessários e indispensáveis ao desenvolvi-
mento deles como pessoa humana (BRASIL, 2009).

Observa-se que, por mandamento constitucional, a segurança pú-
blica no Brasil é serviço público que deve ser, obrigatoriamente, prestado 
pelo Estado em todos os níveis da Federação (União, estados federados, 
Distrito Federal e municípios). A norma constitucional dividiu a responsa-
bilidade do ofício de segurança pública do País entre a União, os estados 
federados, o Distrito Federal, os municípios e demais segmentos da socie-
dade. Conforme o Art. 144 da Constituição Federal de 1988, “A segurança 
pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 



172

para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio [...]” (BRASIL, 1988).

A segurança pública para Lima, Ratton e Azevedo (2014) é algo 
complexo. Os reflexos dos problemas da segurança pública brasileira ge-
ram impactos extremamente negativos ao equilíbrio social do País. Além 
de interferir na qualidade de vida das pessoas, ocasiona ainda prejuízos à 
economia (vidas perdidas impactam na produtividade, aquisição de equi-
pamentos, contratação de pessoal e construção de presídios). As medidas 
e ações na segurança pública, muito embora exijam uma parcela significa-
tiva de atuação da polícia, transcendem a função Policial. As ações nesse 
campo devem envolver os diversos órgãos do Poder Público e segmen-
tos da sociedade civil, além das forças policiais da federação Brasileira 
(LIMA; RATTON; AZEVEDO, 2014).

Para Silva (2014), a segurança pública representa todas as ações 
que são desenvolvidas para reduzir a violência, devem ser direcionadas 
para proteção da pessoa humana e garantia da propriedade. Quer dizer: 
“[...] a expressão segurança pública, em contrapartida, passou a significar 
tudo o que leva ou poderá levar à redução da violência, protegendo, por-
tanto, esses bens” (SILVA, 2014, p. 33).

Em razão do exposto, tem-se o entendimento de ser a segurança 
pública condição indispensável à qualidade de vida das pessoas. Ela é o 
meio pelo qual o Estado, as demais organizações sociais e a sociedade ci-
vil devem planejar, criar e implementar estratégias e ações para assegurar 
proteção à integridade das pessoas e de seus bens. Por ser essencialmente 
serviço de natureza pública e ininterrupto, o Poder Público deve induzir as 
políticas de segurança. Todavia, estas devem ser transversais ao envolver 
todos os entes federados e os diferentes segmentos da comunidade (MES-
QUITA NETO, 2011).
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A análise dos aspectos descritos permite assegurar que a segurança 
pública perpassa as atribuições das organizações policiais e, também, dos 
governos. Ela não pode ser apenas dever do Estado e restringir-se somente 
ao corolário de atuação das forças policiais do País. A singularidade e a 
importância dela na qualidade de vida das pessoas exigem planejamento e 
execução participativa entre Poder Público e a sociedade (FOUREAUX, 
2012; MESQUITA NETO, 2011).

DESAFIOS DO ATUAL MODELO DE POLÍCIA

Estudos sobre a criminalidade violenta no Brasil (homicídios, rou-
bos à mão armada, extorsão e sequestros) ocorrida nos últimos anos in-
dicam que o crescimento dela, especialmente na zona urbana, é um dos 
principais desafios a ser superado pelo Poder Público. A sofisticação das 
ações criminosas com perfil cada vez maior de brutalidade e a proliferação 
das organizações criminosas expõem a fragilidade do sistema de seguran-
ça pública brasileiro.

Esse quadro envolveria aspectos não apenas quantitativos, mas 
também qualitativos. Além de aumentarem em número, os crimes agora 
contemplariam modalidades e meios cada vez mais violentos - como rou-
bos, sequestros e homicídios, em geral acompanhados pelo uso de armas 
de fogo de grosso calibre -, bem como maior grau de complexidade, atre-
lando-se, por exemplo, a quadrilhas, organizações ou facções criminosas 
(SILVA, 2014).

Verifica-se que as causas da violência no Brasil são diversificadas 
e graves, geram diversos reflexos para a sociedade. Estudos na área de 
segurança pública indicam que o aumento da violência amplia a sensação 
de insegurança no cidadão, potencializa o medo de se tornar vítima do 
crime. A este título, Silva (2014, p.9) afirma que “[...] como consequência, 
emerge entre as famílias do país uma sensação de cada vez mais medo [...] 
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e uma postura de cada vez mais reatividade em relação a esse fenômeno e 
aos sujeitos que nele estão envolvidos (os criminosos)”.

Nos debates que envolvem o tema, aparece uma série de proposi-
ções para indicar uma saída para enfrentamento e resolução do problema. 
Uma das propostas passa pela mudança do modelo da polícia do País. Al-
guns segmentos da sociedade atribuem o problema da violência no Brasil 
ao modelo policial adotado (civil e militar). Segundo eles, o trabalho de 
prevenção e repressão do crime dividido entre duas instituições gera pre-
juízos à persecução criminal (atrasos, perdas de informações). Afiançam 
que o trabalho policial, que é por demasia complexo, delicado e técnico, 
sofre interrupção, tendo em vista que a atividade de prevenção e repressão 
criminal (policiamento ostensivo), por previsão da norma constitucional 
de 1988, só pode ser desenvolvida e executada pela instituição policial de 
investidura militar. Já a atividade de investigação criminal é de competên-
cia das polícias de investidura civil. 

Afirmam ainda que as polícias brasileiras não possuem qualifica-
ção técnica para enfrentar os problemas relacionados com a criminalida-
de, e que o sistema de persecução criminal é inoperante. Como solução, 
propõem a criação de uma polícia de ciclo completo, que realize tanto o 
trabalho de policiamento ostensivo quanto o investigativo. Ponderam que, 
desse modo, haveria mais celeridade na persecução criminal e menos pre-
juízos, atrasos na apuração dos delitos e responsabilização dos culpados 
(LIMA; RATTON; AZEVEDO, 2014; MESQUITA NETO, 2011; RO-
LIM, 2006; SILVA, 2014).

Uma das consequências provocadas pelo crescimento da violência 
no território brasileiro é o surgimento de propostas de mudança da estru-
tura policial militarizada do País (desmilitarização das polícias militares 
brasileiras). Para os segmentos da sociedade que defendem e apoiam a 
desmilitarização, as ações e operações das polícias militares são violentas 
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e resultam em vários casos de homicídios que, posteriormente, são justifi-
cados pelas instituições e seus agentes. Alegam que os casos de homicídio 
configuram ação legítima dos policiais que tiveram de fazer uso da força 
letal para protegerem a integridade física deles e para garantir o cumpri-
mento da lei. Ocorrências dessa natureza, que retratam a violência das 
polícias, são comuns na atualidade, principalmente em episódios de assas-
sinatos em supostos confrontos policiais nos estados do Rio de Janeiro e 
de São Paulo (HUMAN RIGHTS WATCH, 2009).

Os críticos da estrutura militarizada afirmam que a investidura mi-
litar impede o controle dessas instituições pelos órgãos governamentais 
com atribuições para isso. Alegam que a disciplina e os valores militares 
são incompatíveis com a atividade de policiamento, por ser esta uma ati-
vidade pública, eminentemente de natureza civil (HUMAN RIGHTS WA-
TCH, 2009; MIRANDA, 2013; NÓBREGA JÚNIOR, 2010).

O conservadorismo jurídico é também parte das causas que con-
tribuem para os problemas do serviço de segurança pública da Federação. 
Não houve, segundo afirma Mesquita Neto (2011), nenhuma mudança na 
legislação constitucional que trata da segurança pública. O autor entende 
que o modelo permanece igual desde a Constituição Federal de 1937, por 
ter sido mantido na Constituição Federal promulgada em 1988. O controle 
do Exército sobre as polícias militares brasileiras, instrumentalizado no 
País desde 1930, permanece em vigor (art. 144, CF/88).

Para Mesquita Neto, o atual modelo de segurança pública brasilei-
ro necessita de reformulações e avanços. Para ele, a legislação que regula 
a Segurança Pública deve ser modernizada. Entende ser necessário que o 
Congresso Nacional crie normas jurídicas que tornem flexível o estabele-
cimento de ações e medidas pelo Poder Público em conjunto com a socie-
dade, que elas sejam efetivas para prevenir e combater a criminalidade em 
todas as suas formas.
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Apesar das inconformidades que necessitam ser superadas no ce-
nário da segurança pública, criaram-se, principalmente a partir dos anos 
2000, novas políticas para o setor. Tais políticas resultaram na criação de 
normas jurídicas e de órgãos públicos, com função de controlar o serviço 
de segurança pública e a atividade policial. Aquelas foram orientadas pe-
los princípios dos Direitos Humanos e estes, norteadores do Estado Demo-
crático de Direito. A finalidade foi produzir melhoria na gestão das forças 
policiais do Brasil e na prestação de contas à comunidade. 

A criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) 
no ano de 2000 favoreceu algumas inovações na área da segurança públi-
ca no País. Buscou-se o fortalecimento dos municípios como principais 
gestores da segurança em suas áreas limítrofes. Houve, também, o estabe-
lecimento de parcerias com a área acadêmica, que resultaram em grande 
número de pesquisas relacionadas à segurança pública nas universidades 
brasileiras. 

Por intermédio da SENASP, os currículos dos cursos de formação 
dos policiais e guardas municipais sofreram reformulações. O governo 
federal estabeleceu matérias obrigatórias na grade curricular para os cur-
sos de formação dos profissionais de segurança pública (policiais civis e 
militares). Houve, ainda, a implantação, pelo governo Federal, do Fundo 
Nacional de Segurança Pública (FNSP), cujo mote foi financiar iniciativas 
voltadas à melhoria e modernização dos serviços de segurança. Uma das 
ações custeadas com recursos do fundo foi o financiamento de projetos 
de reaparelhamento das agências policiais (aquisição de viaturas e outros 
equipamentos usados no serviço policial). Foi realizada, ainda, pela SE-
NASP, a oferta de cursos regulares na área de segurança, ministrados por 
instituições de ensino brasileiras (LIMA; RATTON; AZEVEDO, 2014).

CONCLUSÃO

Registros históricos indicam que a polícia, na condição de insti-
tuição pública, é invenção dos tempos modernos, surgida entre os sécu-
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los XV e XVI, cuja principal função é a proteção e garantia do poder do 
Estado. Todavia, as civilizações gregas e romanas são apontadas como 
criadoras desta Instituição, que tinha como função a proteção da cidade 
contra possíveis invasores. Posteriormente, o desenvolvimento do Estado 
(e do seu arcabouço jurídico) e o aumento da complexidade da vida em 
sociedade determinaram o surgimento de diferentes modelos policiais.

O crescimento da criminalidade com o envolvimento de homicí-
dios, roubos à mão armada, sequestros e tráficos ilícitos de substâncias 
entorpecentes provocou vários questionamentos sobre o serviço de se-
gurança pública brasileiro. Dentre estes, a atenção volta-se à eficácia do 
atual modelo policial bipartido. Mais especificamente, a ineficiência e a 
corrupção policial tornam acirrados os debates referentes a mudanças na 
estrutura e no modelo de polícia no Brasil.

Os desafios e inconformidades da segurança pública no Brasil 
orientam, na atualidade, acalorados debates. Os problemas descritos de-
vem nortear a formação de agendas políticas a respeito da temática, com 
vistas à modernização da estrutura da segurança do País. É notória a obri-
gação do Poder Público de resignar-se ao modelo de segurança interna de 
Estado e contemplar, no plano federal, políticas de segurança que tenham 
alcance nacional. Todavia, é necessário que elas respeitem as especificida-
des regionais e locais. 

A segurança pública é um fenômeno social complexo que ultra-
passa a competência das forças policiais brasileiras. Ela não pode ser en-
tendida somente por dever do Estado, no qual os principais atores são as 
instituições policiais. As transformações sociais, políticas e econômicas 
verificadas no Brasil, cujo marco principal foi a redemocratização do País 
em 1988, após duas décadas de ditadura militar, exigem novos arranjos 
sociais e novas estratégias para a área de segurança pública. Neste con-
texto, tanto o Poder Público, quanto a sociedade civil organizada estão 
implicados.
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A utilização do hipertexto como ferramenta pedagógica no ensino 
superior 
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Resumo

O hipertexto vem se desenhando como uma ótima ferramenta pedagógica 
para as Instituições de Ensino Superior (IES) em cursos presenciais ou à 
distância. Trata-se da organização de conteúdos baseados na não lineari-
dade, ou seja, a relação de conceitos através da conexão entre informações 
diversas. O objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento teórico 
sobre a etiologia do hipertexto enquanto uma nova ferramenta de ensino e 
aprendizagem para alunos e professores das IES. Como método de pesqui-
sa optou-se pela revisão narrativa de literatura, de caráter exploratório e 
interpretativista. Concluiu-se que estudos utilizando o hipertexto no cená-
rio educacional já existem, mas ainda se faz necessário o desenvolvimento 
de novas pesquisas para que esse construto seja compreendido como um 
todo.  

Palavras-chave: Hipertexto. Ferramenta pedagógica. Ensino superior. 

Abstract

Hypertext has been drawing as a great teaching tool for higher education 
institutions (HEIs) in courses or distance. It is the Organization of con-
tent based on nonlinearity, namely, the relation of concepts through the 
connection between various information. The objective of this work was 
to carry out a theoretical survey on etiology of hypertext as a new tool 
for teaching and learning for students and teachers from IES. As research 
method has been chosen for the review of narrative literature, exploratory 
and interpretivist. It was concluded that studies using the Hypertext in the 
educational setting already exist, but still it is necessary to the develop-
ment of new research for this construct is understood as a whole.

Key-words: Hypertext. Service tool. Higher education. 
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Introdução 

É notório que o conceito de hipertexto surge de maneira mais 
explicita no cenário contemporâneo, embora já existisse desde o passado, 
como, por exemplo, os livros clássicos, dentre os quais o romance After-
noon, de Michael Joyce, no qual o leitor escolhe o desenrolar da história 
pulando para páginas diferentes conforme as opções feitas. As notas de ro-
dapé também são exemplos de hipertexto que vem sendo utilizados desde 
o passado, levando o leitor a uma informação diferente que complementa 
o que está sendo lido, entretanto, faz com que retorne ao texto principal 
sem permitir a transição entre as ideias e construção da própria leitura. 
Esses exemplos de hipertexto, no entanto, têm um caráter experimental, 
pois, o que é exceção no papel no computador é a norma. 

O hipertexto trata-se da organização de conteúdos baseados na não 
linearidade, ou seja, a relação de conceitos através da conexão entre infor-
mações diversas, na qual o indivíduo pode navegar livremente. Landow 
(2006) define o hipertexto como a junção entre informações verbais e não-
-verbais, destacando a possibilidade de múltiplos caminhos e a utilização 
de uma leitura não sequencial, mais adequada à flexibilidade do raciocínio 
humano. 

Encontra-se na literatura várias definições de Hipertexto. Alguns 
autores, entretanto, não fazem distinção entre hipertexto e hipermídia, 
Conklin (1987), por exemplo, define hipertexto como algumas Janelas na 
tela que são correlacionadas a objetos na base de dados e a ligações que 
são estabelecidas entre estes objetos, tanto graficamente, na forma de mar-
cas rotuladas, como na base de dados, na forma de ponteiros. 

Lévy (1994) entende que o hipertexto traz mudanças significativas 
no modo de ler e escrever, tendo em vista que este rompe os limites do tex-
to, citando que o mesmo trata-se de um conjunto de nós conectados pelas 
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ligações. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes 
de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem ser, 
eles próprios, hipertextos (LÉVY,1994). Os itens de informação não estão 
ligados linearmente, como uma sequência lógica, mas cada um deles, ou 
a maior parte estende as suas ligações em formato de estrela, de modo 
reticular (LÉVY, 1994).

Com a crescente na utilização das mais diversas mídias na educa-
ção, surgem vários conceitos paralelos ao hipertexto, sendo a multimidia-
lidade um deles. Essa abordagem relaciona as produções textuais comuns 
a um conteúdo muito mais rico, acrescentando-lhe sons, imagens, vídeos 
e ícones (LÉVY, 2000). Visto que a inter-relação dessas ferramentas não é 
algo novo para o aluno, no qual, convive com essa cultura audiovisual des-
de muito sedo, através da televisão, do videogame e da própria internet. 
Assim, seria esperável o uso integrado dessas ferramentas na educação. 

 Hipertexto e Multimidialidade estão diretamente relacionados en-
tre si. O hipertexto visa à construção do conhecimento através de vários 
links e nós que vão direcionando o leitor ao conteúdo que pretende seguir, 
e para isso, ferramentas de som, imagem e ícones se fazem importante 
na construção e delineamento desse caminho, portanto, esses conceitos 
andam juntos em prol da elaboração de um conhecimento multifacetado, 
mas, que não perde seu embasamento teórico e que continua visando o 
objetivo final, a aprendizagem social, completa e autônoma. 

Diante das limitações elencadas em estudos nacionais a cerca da 
produção e interpretação crítica do hipertexto na produção de conheci-
mento ao nível superior de ensino, principalmente em cursos à distância, 
esta pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento teórico sobre a 
etiologia do hipertexto enquanto uma nova ferramenta de ensino, aprendi-
zagem e reflexão para alunos e professores das Instituições de Ensino Su-
perior (IES). A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica a fim de 
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se fazer uma revisão narrativa da literatura. Segundo Hother (2007) esse 
tipo de metodologia permite a análise da literatura publicada em livros, 
artigos de revista sob a interpretação e análise crítica pessoal do autor. 

Hipertexto na educação 

 As perspectivas básicas de ensino foram se desenvolvendo com o 
passar dos anos, novas formas de ensinar surgiram trazendo diferentes ca-
racterísticas, partindo de um modelo tradicional com foco no ensino rígido 
e pré-estabelecido até um modelo construcionista, no qual, as tecnologias 
se tornam uma realidade para o ensino, sendo esta última o foco de inte-
resse desse instrumento (MIZUKAMI, 2006). 

 A informática na educação assume diversos significados levando-
-se em conta a visão educacional e pedagógica em que o computador é 
utilizado. No entanto, a informática da educação que se torna relevante no 
cenário atual, leva em conta o fato do professor da disciplina curricular 
ter conhecimento sobre os potenciais educacionais do computador sendo 
capaz de alternar adequadamente atividades tradicionais de ensino-apren-
dizagem e atividades que usam o computador.  

 Segundo Ramal (2001) a existência e a difusão do hipertexto como 
tecnologia e metáfora dos processos comunicacionais e cognitivos de nos-
so tempo interrogam a sala de aula, demonstrando que a forma contempo-
rânea de educar é por meio de um diálogo ao qual os envolvidos possam 
se mostrar como protagonistas. Para o mesmo autor o hipertexto vem criar 
condições e possibilidade para tornar as salas de aula o espaço de todas as 
falas, de redes de conhecimentos, da construção coletiva, da partilha das 
interpretações.

 Existe uma diferença entre utilizar o computador para introduzir 
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o ensino tradicional e utilizá-lo como meio de auxiliar a construção de 
conhecimento de seu aluno, mostrando o caminho em que deve seguir e 
permitir que siga livre em busca da construção de novas ideais e valores 
(DIAS, 2000). Partindo desse pressuposto, é necessária uma reflexão cri-
tica do que é ensinar e aprender, revendo o papel de atuação do professor. 
Nesse contexto, vai muito além de ensinar o professor a utilizar o com-
putador, não deve ser uma simples oportunidade para passar informações, 
mas, deve propiciar uma vivência e experiência única de ensino. Portanto, 
é o contexto da instituição, a prática dos professores e a relação com os 
alunos que vão determinar o que deve ser abordado nos cursos de forma-
ção (DIAS, 2000). 

 O construcionismo foi denominado por Papert (1986), como uma 
abordagem pela qual o aprendiz constrói, por intermédio do computador, o 
seu próprio conhecimento, para ele a construção deve ser enfática. Segun-
do Valente (1997), no primeiro momento, o aluno constrói alguma coisa, 
ou seja, aprende pelo ato de fazer. No segundo momento, o aluno está 
construindo algo do seu interesse e para o qual está bastante motivado, 
fazendo com que o envolvimento afetivo torne a aprendizagem mais sig-
nificativa. 

 Partindo dessa abordagem de ensino a utilização do hipertexto no 
cenário educacional é uma realidade e deve ser considerada como uma 
forma de mudança nos modos de atuação do professor e do aluno (VA-
LENTE, 1997). O professor passa a ter parte da sua autoridade e poder 
transferidos ao aluno, tornando-se um colaborador no ensino e aprendiza-
gem, assumindo uma relação de parceiro (DIAS, 2000). O aluno passa as-
sumir a responsabilidade de elaborar significados ao construir livremente 
seus caminhos de leitura, acessando links de seu interesse e acrescentando 
suas vivências as informações que lhe são apresentadas (DIAS, 2000). 
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Características do hipertexto 

Ao se delinear entre a estrutura do hipertexto e do uso do computa-
dor e da internet como meios de construção do conhecimento, surgem al-
gumas vantagens de sua utilização para formação pedagógica, Dias (2000) 
cita três vantagens principais. A primeira esta relacionada aos sistemas de 
hipertexto enquanto ferramentas de ensino e aprendizagem, de modo a 
facilitar um ambiente no qual a aprendizagem ocorre de forma inciden-
tal e por descoberta, pois ao tentar alcançar uma informação, os usuários 
(alunos), participam ativamente de um processo de busca e construção do 
conhecimento, forma de aprendizagem considerada como mais duradoura 
e transferível do que aquela direta e explícita (DIAS, 2000). 

A segunda vantagem relaciona-se ao fato de que em uma sala de 
aula onde se trabalha com hipertextos, o ambiente se transforma num es-
paço apropriado ao ensino e aprendizagem colaborativos, além disso, se 
torna adequado ao atendimento de diferenças individuais, quanto ao grau 
de dificuldades, ritmo de trabalho e interesse (DIAS, 2000). 

 A terceira característica para autora, mas não menos importan-
te é que para os professores os hipertextos se constituem como recursos 
importantes para organizar material de diferentes disciplinas ministradas 
simultaneamente ou em ocasião anterior e mesmo para recompor colabo-
rações preciosas entre diferentes turmas de alunos (DIAS, 2000).

 São muitos os aspectos positivos que justificam o uso do hiper-
texto na educação. Contudo, é necessário estar atento á alguns riscos que 
podem prejudicar o processo de ensino-aprendizagem. Um desses riscos 
está relacionado ao caráter não linear do hipertexto. Pois, para construir 
o conhecimento através de um percurso não linear o aluno deve manter a 
atenção e foco, evitando criar distrações nos diversos links e nós de dire-
cionamento, visando sempre atingir o objetivo de sua pesquisa. 



188

Figura 1 – Base do hipertexto

                                     Fonte: Colégio QI

 Outro ponto extremamente importante para a utilização adequada 
do hipertexto é que se conheça a plataforma em que a pesquisa e constru-
ção de conhecimento serão desenvolvidas. Assim, é importante saber uti-
lizar as ferramentas do computador e dos recursos de programas disponí-
veis para essa construção. Trata-se de um conhecimento não adquirido em 
apostilas e manuais, mas que deve ser adquirido e aprimorado com o uso 
frequente desses sistemas, pois, quando se fala em tecnologia, entende-se 
que só através da prática há um aprimoramento de suas potencialidades 
(DIAS, 2000).

 Corroborando com as vantagens do hipertexto citadas por Dias 
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(2000), o autor Lévy (1996) em seu livro “As Tecnologias da Inteligência: 
O futuro do pensamento na era da informática” menciona alguns critérios, 
que na verdade se constituem como princípios básicos desse método, sen-
do:  

1. Princípio de metamorfose: a rede hipertextual encontra-se em 
constante construção e renegociação. Sua extensão, composição e 
desenho estão sempre mudando, de acordo com o trabalho dos ele-
mentos envolvidos sejam eles humanos, palavras, sons, imagens, 
vídeos ou outros; 

2. Princípio de heterogeneidade: os nós de uma rede hipertextual 
são heterogêneos; podem ser compostos de imagens, sons, pala-
vras, vídeos, animações, entre outros; 

3. Princípio de multiplicidade e de encaixe das escalas: o hipertex-
to é fractal, assim, qualquer nó ou conexão, quando acessado, pode 
se mostrar como sendo composto por uma rede de nós e conexões; 

4. Princípio de exterioridade: a rede não possui unidade orgânica, 
nem motor interno. Seu aumento ou diminuição, composição e re-
composição dependem de um exterior indeterminado, como adi-
ção de novos elementos, conexões com outras redes; 

5. Princípio de topologia: no hipertexto, tudo funciona por proximi-
dade e vizinhança. O curso dos acontecimentos é uma questão de 
topologia, de caminhos a serem seguidos; 

6. Princípio de mobilidade dos centros: a rede possui não um, mas 
diversos centros, que são perpetuamente móveis, saltando de um 
nó a outro, trazendo ao redor de si uma ramificação infinita de pe-
quenas junções, constituindo mapas e desenhando adiante outras 
redes; 
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Uso pedagógico do hipertexto  

O hipertexto pode ser usado como ferramenta para diversos gê-
neros textuais, trata-se, portanto, de um modo de produção textual que se 
estende a todos, dando-lhes, neste caso, algumas propriedades especificas. 
O professor começa a participar de um processo de troca, na qual transfere 
parte de sua autoridade ao aluno, tornando-se, mais um colaborador no 
processo de ensino e aprendizagem, assumindo um papel de parceiro e não 
mais sujeito a ser copiado, dentro de uma abordagem contrucionista (MI-
ZUKAMI, 1986). Como leitor e escritor de um hipertexto, o aluno se torna 
um participante ativo do processo de construção do conhecimento. Ela as-
sume a responsabilidade de elaborar significados ao construir livremente 
seus percursos de leitura, acessando links de seu interesse e acrescentando 
comentários pessoais às informações apresentadas. Pode-se observar al-
gumas vantagens pedagógicas no uso do hipertexto, a lista de vantagens 
a seguir foram baseadas no texto “O hipertexto no contexto escolar” da 
Universidade de Campinas. Contudo, o autor se mostra desconhecido. 

- Sistemas de hipertexto enquanto ferramentas de 
ensino e aprendizagem parecem facilitar um ambiente 
no qual a aprendizagem acontece de forma incidental e 
por descoberta, pois ao tentar localizar uma informação, 
os usuários de hipertexto, participam ativamente de um 
processo de busca e construção do conhecimento, forma 
de aprendizagem considerada como mais duradoura e 
transferível do que aquela direta e explicita; - Uma sala 
de aula onde se trabalha com hipertextos se transforma 
num espaço transacional apropriado ao ensino e apren-
dizagem colaborativos, mas também adequado ao 
atendimento de diferenças individuais, quanto ao grau 
de dificuldades, ritmo de trabalho e interesse; - Para os 
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professores hipertextos se constituem como recursos 
importantes para organizar material de diferentes 
disciplinas ministradas simultaneamente ou em oca-
sião anterior e mesmo para recompor colaborações 
preciosas entre diferentes turmas de alunos; - A cons-
trução de hipertexto em páginas da Web é uma ferra-
menta eficiente para as práticas de ensino a distância, 
facilitando o acesso à informação para alunos das mais 
distintas localidades; - também é uma boa opção de uso 
em projetos interdisciplinares, abolindo as fronteiras 
que separam diferentes áreas de conhecimento. Dis-
ponível em<http://www.unicamp.br/~hans/mh/educ.
html> acessado em 20 de jul. de 2018. 

É certo que a tecnologia do hipertexto por si só não é capaz de 
promover toda essa transformação. Mas, é importante conhecermos 
as vantagens do uso pedagógico do hipertexto para planejarmos nossas 
atividades a partir de uma nova perspectiva. 

Assim, dentro dessa infinidade de possibilidades surge o blog, 
página da internet onde regulamente são publicados diversos conteúdos, 
como textos, imagens, músicas ou vídeos, no qual, pode ser direcionado 
a um assunto específico, ou trabalhar com características gerais. Partindo 
dessa especificidade, surgem os blogs educacionais, denominados edublo-
gs, utilizados por professores para compartilhar materiais, reflexões, dicas, 
conteúdo, proporcionando a extensão de conhecimento dos alunos ou de 
outros professores, que se tornam internautas.  

Os blogs podem facilitar o trabalho dos professores, pois, forne-
cem e armazenam materiais de consulta para os alunos. Criam a possibi-
lidade de atividades que possam ser acessadas em qualquer hora e lugar, 
sendo entregues via internet. Possibilitam o armazenamento de dados que 
ficam disponíveis por anos poupando espaço e recursos. Proporcionam a 
interação entre professores da mesma área, dando-lhes a possibilidade de 
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trocar informações, links, materiais, atividades, entre outras ferramentas. 
Além disso, melhoram o relacionamento entre professor e aluno. Portanto, 
são varias as possibilidades de utilização dos blogs no contexto educacio-
nal, e sua utilização pode ser de grande valia para alunos e professores, 
contribuindo significativamente para o ensino (GOMES, 2005). 

Considerações finais  

 Pelo exposto, cria-se uma perspectiva que começa a reconhecer 
o deslocamento do sujeito e sua concepção de centro da esfera social, no 
qual, começa a encarar a linguagem e os discursos que dão significado a 
realidade, como um constante movimento e que consequentemente vamos 
caminhar para as tecnologias educacionais, mais especificamente o hiper-
texto, que se torna uma nova forma de produção e transmissão cultural. 

 Partindo desse pressuposto, pensar o uso do computador, bem 
como do hipertexto no cenário educacional não é uma tarefa simples, mui-
to embora as ferramentas ligadas à informática já sejam presentes na rea-
lidade de ensino, tal problemática, vem sendo constantemente pautado nas 
agendas dos estudiosos que buscam resolver os problemas relacionados ao 
ensino e também daqueles que se preocupam de maneira mais ampla com 
questões relacionadas à educação.

 Dentro dos debates relacionados com o uso das mais diversas mí-
dias na educação, surgem duas correntes. A primeira relaciona-se aos pro-
fissionais que acreditam que as novas tecnologias serão uma ferramenta 
que poderá salvar a educação através do computador, sendo apoiados pelo 
mercado tecnológico, que lhes coloca a disposição os mais variados pro-
dutos, destinados a ensinar a todos, através de modelos pré-estabelecidos, 
como cursos on-line, jogos pedagógicos, tendo uma fundamentação teóri-
co-metodológica em construção, que ainda não é consistente. 
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 Em contrapartida existem os profissionais resistentes, que apesar 
de utilizarem no seu dia-a-dia vários equipamentos tecnológicos, relacio-
nados ao seu conforto e bem-estar, se recusam a reconhecer que além do 
quadro, do giz e de uma biblioteca física, ferramentas já utilizadas para 
ensinar, outras invenções podem ser úteis à educação, tornando o proces-
so de ensino-aprendizagem mais significativo, moldando novas formas de 
existência e sociabilidade. 

 Enfim, os educadores podem e devem se adequar as novas formas 
de tecnologia sem abrir mão do que já existe e tem sido aplicado. As novas 
tecnologias, com ênfase no hipertexto, podem ser uma ferramenta que visa 
reforçar o conhecimento, expandindo-o de acordo com o interesse pessoal 
do aluno. Dessa forma, o conteúdo comum seria transmitido a todos, mas 
o aluno partiria daí para criar seu próprio campo de leitura e saberes, ex-
pandindo seu conhecimento e proporcionado o desenvolvimento de sua 
autonomia. 
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MORTALIDADE MATERNA NO ESTADO DE MINAS GERAIS: 
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RESUMO: Esse estudo objetivou analisar a evolução da mortalidade ma-
terna no Estado de Minas Gerais, Brasil, em função da implantação do 
Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) em 2000. 
Estudo descritivo e ecológico de uma série temporal dos óbitos por causas 
obstétricas no Estado de Minas Gerais, no período de 2002-2011, através 
de dados públicos no Sistema de Informação de Mortalidade. Foram ana-
lisadas variáveis como Taxa da Mortalidade Materna e características so-
ciodemográficas. Os dados apontam para índices acima do preconizado e 
estabelecidos junto à Organização Mundial de Saúde no quinto objetivo de 
desenvolvimento do Milênio.  A razão da mortalidade materna média nos 
anos estudados foi 70.0/100.000 Nascidos Vivos (NV), com aumento nos 
anos de 2009 e 2010, não sendo observada redução da mortalidade após 
implantação do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Programa de Humanização do Pré-natal e Nasci-
mento. Mortalidade Materna. Minas Gerais.

ABSTRACT: This study aimed to analyze the evolution of maternal mor-
tality in the State of Minas Gerais, Brazil, as a result of the implementation 
of the Prenatal and Birth Humanization Program in 2000. Descriptive and 
ecological study of a time series of obstetric deaths in the State of Minas 
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Gerais, in the period of 2002-2011, through public data in the Mortality In-
formation System. Variables such as Maternal Mortality Rate and sociode-
mographic characteristics were analyzed. The data point to indexes higher 
than those recommended and established with the World Health Organi-
zation in the fifth Millennium Development Goal. The average maternal 
mortality rate in the years studied was 70.0/100.000 live births (NV), with 
an increase in 2009 and 2010, and no mortality reduction was observed 
after implantation of the Prenatal and Birth Humanization Program.

KEYWORDS: Prenatal and Birth Humanization Program. Maternal 
Mortality. Minas Gerais.
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INTRODUÇÃO

A gestação se constitui em um fenômeno fisiológico que na maior 
parte dos casos tem sua evolução sem intercorrências. No entanto, requer 
cuidados especiais mediante assistência pré-natal de qualidade, e tem 
como objetivo principal acolher e acompanhar a mulher durante este pe-
ríodo caracterizado por mudanças físicas, emocionais e sociais em espe-
cial no contexto familiar, vivenciado de forma distinta pelas gestantes.

 Uma atenção pré-natal e puerperal qualificada e humanizada acon-
tece por meio da incorporação de medidas acolhedoras, ausências de in-
tervenções desnecessárias, fácil acesso a serviços de saúde de qualidade 
e ações que integrem todos os níveis da atenção à saúde da gestante e do 
recém-nascido (BRASIL, 2006). 

No Brasil a mortalidade materna vem em declínio, porém ainda 
distante da meta estabelecida pelo quinto Objetivo de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM), que estimou a razão da mortalidade materna igual ou 
inferior a 35 óbitos por 100.000 Nascidos Vivos (NV) até 2015 (MAR-
TINS, 2017). 

Os dados com a evolução da mortalidade materna no Brasil são 
apresentados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em Evolución 
de la mortalidad materna: 1990-2015, onde pode se observar a redução 
na mortalidade, porém abaixo da meta do milênio, sendo: 104/100.000 
NV em 1990, 84/100.000 NV em 1995, 66/100.000 NV em 2000, e após 
implantação do PHPN observamos o índice de 67/100.000 NV em 2005, 
65/100.000 NV em 2010 e 44/100.000 NV em 2015 (OMS, 2015).

Em 2000 o governo brasileiro assinou acordos e tratados interna-
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cionais que visam à redução da mortalidade materna e instituiu o Progra-
ma de Humanização no Pré-natal e Nascimento - PHPN (BRASIL, 2000). 
O Ministério da Saúde vem adotando portarias, manuais e programas que 
objetivam melhorar a qualidade da atenção à saúde da mulher (BRASIL, 
2009). O PHPN instituído pela portaria 569/GM em junho de 2000, pro-
põe critérios marcadores de desempenho e qualidade da assistência pré-
-natal e tem como finalidade diminuir as altas taxas de morbimortalidade 
materna e infantil ((BRASIL, 2000; BRASIL, 2002; SERRUYA, 2003; 
RODRIGUES, 2013). 

Em 2016, no início da era dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (SDGs), a morbidade e mortalidade evitáveis   relacionadas à 
gravidez permanecem inaceitavelmente altas, apesar de progressos consi-
deráveis. O objetivo é reduzir o índice global de mortalidade para menos 
de 70 óbitos por 100.000 nascidos vivos (NV) entre 2016 e 2030 (OMS, 
2016). Os dados atuais revelam a mortalidade mundial em 216 óbitos por 
100.000 NV (OMS, 2017). 

Estudos epidemiológicos desta natureza são de grande relevância 
para ações de prevenção e promoção de saúde, e consequente redução dos 
índices de mortalidade. A escassez de estudos que avaliam os aspectos 
diversos da mortalidade materna no Estado de Minas Gerais justifica a 
importância desta pesquisa.

É necessário repensar e concentrar esforços conjunto para instituir 
ações efetivas que influenciem diretamente nos dados de mortalidade 
materna no mundo e no Brasil. Diante da complexidade da temática e 
apesar dos diversos fatores que influenciam as notificações do óbito, este 
estudo objetivou analisar a evolução da mortalidade materna no Estado de 
Minas Gerais, Brasil, no período de 2002 a 2011, em função da implantação 
do PHPN em 2000.
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METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo e ecológico de uma série temporal 
dos óbitos por causas obstétricas, no Estado de Minas Gerais, no período 
de 2002 a 2011. Este trabalho utilizou os dados do Sistema de Informação 
de Mortalidade (SIM), download em 23 de fevereiro de 2018 do sítio do 
DATASUS: http://www.datasus.gov.br. O SIM desde 1979 é o sistema ofi-
cial de informação sobre mortalidade no Brasil e usa a Declaração de óbito 
(DO) como documento padrão para o registro dos dados. Para a análise foi 
selecionada uma amostra de 1.251 DO com as categorias sugeridas, con-
forme Código Internacional de Doenças (CID 10), descritas no quadro 1. 

Quadro 1 – Causas de óbitos diretas e indiretas



203

Fonte: CID 10.

 Vale ressaltar a definição de causas de óbitos obstétricas diretas, 
que são as resultantes de complicações da gravidez, parto ou puerpério de-
vido às intervenções, omissões, tratamento incorreto ou cadeia de eventos 
resultante de qualquer uma dessas causas mencionadas. As causas mais 
frequentes são as doenças hipertensivas (incluindo eclâmpsia, síndrome 
HELLP1), hemorragias e infecção puerperal. As causas obstétricas indire-
tas são as que resultam de doença prévia da mãe ou desenvolvida durante 
a gravidez, não devidas a causas obstétricas diretas, mas agravadas pelos 
efeitos fisiológicos da gravidez. As causas mais frequentes são: diabetes, 

1 A Síndrome HELLP é uma síndrome laboratorial definida por três sinais cujas 
iniciais dos termos em língua inglesa formam HELLP: H - Hemólise, do inglês: Hemolytic 
anemia; EL - Enzimas hepáticas elevadas, do inglês: Elevated Liverenzymes; LP - Baixa 
contagem de plaquetas, do inglês: Low Platelet count.
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hipertensão e doenças cardiovasculares. É importante destacar que quase 
todas as causas diretas são passíveis de prevenção (BRASIL, 2009, DIAS, 
et al. 2015).

Além da variável relacionada às causas de óbitos, básicas e asso-
ciadas, foram estudadas aquelas referente às características sociodemográ-
ficos como faixa etária, escolaridade, estado civil e raça/cor. 

No cálculo da Razão da Mortalidade Materna (RMM) usou-se o 
método direto conforme proposto pela Rede Interagencial de Informações 
para a Saúde (BRASIL, 1996). Nesse método, a RMM é calculada consi-
derando-se o número de óbitos de mulheres residentes segundo causas, so-
bre o número de nascidos vivos de mães residentes, multiplicado por 100 
mil. O número de NV foi oriundo do Sistema de Informação sobre Nas-
cidos Vivos (SINASC), também disponível online no sítio do DATASUS. 
Os dados de mortalidade foram ajustados conforme recomenda Laurenti 
et al. (2004), objetivando minimizar a subnotificação dos óbitos maternos 
e aproximando os valores dos mais próximos dos reais.

O programa Postgres foi utilizado para organização e manipulação 
dos dados e o software The R Project for Statistical Computing, disponível 
em: https://www.r-project.org/, para a análise estatística.

Por serem os dados públicos, disponíveis on-line, sem identifica-
ção pessoal ou institucional, não houve necessidade de aprovação do estu-
do em Comitê de Ética de Pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O gráfico 1 representa a RMM no estado de Minas Gerais nos anos 
de 2002 a 2011. Observa-se que a média da morte ao longo dos anos foi de 
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aproximadamente 70.0/100.000 NV. No ano de 2005 percebe-se uma que-
da significativa de óbitos, são 50.0/100.000 NV. A RMM mais acentuada 
foi nos anos de 2009 e 2010, 78.7 e 86.7/100.000 NV, respectivamente. 

Gráfico 1 – Razão mortalidade materna (RMM), Minas Gerais, Brasil, 2002-2011.

      Fonte: DATASUS

Silva et al. (2016), em estudo que avaliou dados de 2001 a 2012, a 
RMM mais elevada no Brasil foi encontrada no ano de 2009, 77/100.000 
NV. De acordo com a OMS (2015), no ano e 2010 o índice nacional de 
RMM foi 65/100.000 NV sendo que no Estado de Minas Gerais os índi-
ces atingiram 86,7/100.000 NV no mesmo ano. Se compararmos os dados 
nacionais com o Estado em todos os anos analisados, observa-se que os 
registros de óbito em Minas Gerais foram maiores que o índice nacional.

Em todos os anos observamos dados acima do estabelecido pelo 
ODM que estimou a razão da mortalidade materna igual ou inferior a 
35 óbitos por 100.000 NV (MARTINS, 2017). O Boletim epidemiológi-
co (BRASIL, 2012) e o protocolo de tratamento de Influenza (BRASIL, 
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2017) indicam que tal aumento corresponde à pandemia de gripe pelo ví-
rus da influenza H1N1 que atingiu o Brasil. Gestantes e puérperas estão 
no grupo de pacientes com condições e fatores de risco para complicações 
por influenza, devido as modificações fisiológicas na gestação, tornando-
-as mais vulneráveis as infecções respiratórias. A experiência em outros 
países atingidos pela pandemia também apontou a gestação como uma 
condição de risco para internação e morte.

Considerando os dados globais acima do preconizado, em 2016 a 
OMS formulou 39 recomendações relacionadas a cinco tipos de interven-
ções listadas à aspectos nutricionais, avaliação materno e fetal, medidas 
preventivas, intervenções para sintomas fisiológicos comuns e interven-
ções em sistemas de saúde para melhorar a utilização e a qualidade dos 
cuidados pré-natais (OMS, 2016). 

Gráfico 2–Razão mortalidade materna por classes de idade, Minas Gerais, 
Brasil, 2002-2011.

                      Fonte: DATASUS

 Em análises específicas da mortalidade dividida em classes de ida-
de, consideraram-se os extremos de idade para maior risco gestacional 
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contidas no manual de gestação de alto risco, que especifica idade maior 
que 35 anos e idade menor que 15 anos (BRASIL, 2012).

O gráfico 2 apresenta que os óbitos na faixa etária de risco habitual 
(15 a 34 anos) mantêm uma constante com uma sobreposição no ano de 
2010, com tendência linear aumentada. A faixa etária de 10 a 14 anos, não 
apresentou índices elevados. Viana, Novaes e Calderon (2011) e Azevedo 
et al (2015) referem sobre gravidez na adolescência e apontam para diver-
sos (riscos biológicos, sociais e psicológicos) neste grupo. Estes riscos, 
juntos ou isolados, culminam na gravidez em fase de desenvolvimento 
corporal, associada a complicações próprias da primeira gestação, como 
as doenças hipertensivas e à menor adesão ao pré-natal.

Podemos observar na faixa etária de 35 a 49 anos, dados elevados 
de RMM, porém com tendência em redução durante os anos analisados. 
No extremo da idade fértil, o adiamento da maternidade se configura como 
um fenômeno mundial, em decorrência de vários fatores como a inser-
ção da mulher no mercado de trabalho, desenvolvimento da medicina re-
produtiva entre outros. Mulheres com mais de 35 anos apresentam maior 
risco de óbitos, decorrentes de complicações hipertensivas, abortamentos 
espontâneos e induzidos, gravidez ectópica, baixa vitalidade do recém-
-nascido, baixo peso ao nascer, parto pré-termo e fetos pequenos para a 
idade gestacional (ALDRIGHI, 2016).

A tabela 1 apresenta a causa óbito direta e indireta, além de fatores 
sociodemográficos relacionados ao óbito materno. Das causas de mortes, 
97,6% correspondem a causas diretas à gravidez, parto e puerpério, consi-
derados o quadro 1 com relação de óbitos conforme CID 10. No Brasil, a 
morte materna obstétrica direta é responsável pela manutenção da RMM 
em níveis elevados, tendo como principais causas as doenças hiperten-
sivas e hemorrágicas, seguida de infecção puerperal e o aborto (BRA-
SIL, 2012). Alguns estudos nacionais (VIANA, NOVAES, CALDERON, 
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2011; DIAS et al., 2015; MARTINS, 2017) corroboram com esses resul-
tados, além de destacarem que muitos óbitos poderiam ser evitados se a 
assistência à gestação, ao parto ou puerpério fosse adequada.

Tabela 1 – Características sociodemográficos, relacionados aos óbitos 
maternos, Minas Gerais, Brasil, 2002-2011.

Fonte: DATASUS

As subnotificações e os registros inadequados e insuficientes no 
SIM ainda são desafios, principalmente em relação aos dados de escolari-
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dade, estado civil, raça/cor, destacados no alto índice de indeterminado e 
ignorado destas variáveis. 

Observa-se um considerável percentual de óbitos (24,3%) na faixa 
etária a partir dos 35 anos, o que implica a necessidade de maior atenção, 
uma vez que mulheres acima dessa faixa etária são consideradas de risco, 
especialmente quando em associação com alguma comorbidade. Resulta-
dos semelhantes foram reportados por Xavier et al. (2013) considerando 
que a idade acima de 35 anos, baixa renda familiar, baixa escolaridade, es-
tado civil e condições socioeconômicas desfavoráveis traduzem um perfil 
de vulnerabilidade, representando fatores de risco gestacional.

Quanto à escolaridade, a mortalidade materna se destaca em mulhe-
res com menos de sete anos de estudo, representando um total de 31,73% 
dos casos. Em mulheres com 8 a 11 anos de estudo, o índice é menor, 
18,23%. Devido ao número expressivo de casos cuja escolaridade apare-
ce como ignorada, 47,56%, não foi possível uma análise mais fidedigna. 
Costa et al. (2013), Traldi et al. (2014) e Fonseca et al. (2017), afirmam 
que o grau de escolaridade é um dos determinantes sociais de grande rele-
vância, considerando que o nível educacional elevado melhora a aquisição 
de conhecimento em assuntos de saúde, podendo influenciar na conquista 
da autonomia e interação mais ativa com os profissionais nos serviços de 
saúde, tornando mais efetivo o acompanhamento assistencial. 

Outro fator social a ser observado é o estado civil, onde 50,52% 
dos óbitos ocorreram em mulheres casadas. É possível associar esse dado 
com a idade de maiores óbitos, mulheres de 15 a 35 anos, idade reprodu-
tiva e prováveis uniões estáveis. Porém Dias et al. (2015) e Guimarães et 
al. (2017) concordam que os óbitos maternos ocorrem em maior número 
nas mulheres solteiras, trata-se de grupo vulnerável por desamparo na ma-
ternidade, carência emocional, afetiva, social e financeira.
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Em relação aos dados raça/cor, a mortalidade materna em Minas 
Gerais apresenta um padrão divergente de outros estudos, tendo ocorrido 
em 72,02% em mulheres de raça/cor branca e parda e somente em 11,99% 
em mulheres negras. Guimarães et al. (2017) corrobora com este dado e 
apresenta índice similar para o País e a região Sudeste onde a maior inci-
dência de óbitos é em mulheres brancas e ou parda. De acordo com Dias 
et al. (2015) aponta para maior mortalidade em mulheres negras, e diz res-
peito às desigualdades sociais. Esta divergência pode ser justificada pela 
ampla diversidade étnica do país (BRASIL, 2015).

Dados epidemiológicos sociodemográficos são relevantes para 
nortear o planejamento de políticas públicas, intervenções e planejamen-
to, entre outros. Apesar dos avanços tecnológicos e evolução histórica dos 
programas de incentivo à qualificação e adesão à assistência pré-natal, 
fatores como qualidade da assistência, situação socioeconômica, aspectos 
demográficos e comportamentais, atendimento demorado, insensibilidade 
nos atendimentos às gestantes, falta de apoio familiar, dificuldades com 
transporte, diferenças culturais e de linguagem; impedem ou dificultam 
a adesão das gestantes e de suas famílias à assistência pré-natal (COUTI-
NHO et al., 2010; PICCININI et al., 2012).

 Um atendimento que potencializa a compreensão dos processos 
psicológicos que permeiam o período grávido-puerperal, baseado na aco-
lhida, escuta, vínculo, compartilhamento de experiências, trocas mútuas, 
fortalecimento de conhecimentos e esclarecimentos de dúvidas, são 
estratégias que favorecem a adesão ao pré-natal e por seguinte redução 
dos índices de mortalidade materna (BRASIL, 2006; VIEIRA, 2011; 
DUARTE, 2012; AFONSO; AFONSO; JONES, 2015). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A evolução da mortalidade materna no Estado de Minas Gerais no 
período de 2002-2011 foi linear, apresentando uma elevação nos índices 
em 2009 e 2010, apesar da redução significativa em âmbito global apre-
sentada pela OMS de 1990 a 2015. O Estado não atingiu a meta pactuada, 
após acordo internacional que visa sua importância no estabelecimento 
dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Não foi observada redução 
da mortalidade materna após a implantação do PHPN, necessitando repen-
sar e resignificar as estratégias de intervenções, haja vista o elevado índice 
de mortes por causas diretas, que são causas preveníveis. Há necessidade 
de investimentos que corroborem com a redução da desigualdade social, 
melhoria dos serviços de atenção à mulher, maior adesão e qualidade no 
pré-natal, parto e puerpério.

Entendemos que estudos que buscam causas múltiplas de morte, 
através da análise de causas básicas e associadas colaboram para o me-
nor risco de inconformidades nos dados, em função de subnotificações 
e notificações incongruentes e incompletas. Nesse contexto, ressalta-se a 
importância dos comitês de prevenção do óbito materno e a ampliação da 
capacidade de interdisciplinaridade destes com outros setores envolvidos 
no processo, para melhor análise e correção dos dados obtidos.
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O PARADIGMA MODERNO E SUA CRISE: CONSEQUÊNCIAS 
OBSERVÁVEIS NA CONCEPÇÃO DE PODER HOBBESIANA  

Murilo Ramalho Procópio 1

Fernanda Teixeira Saches 2

RESUMO: O presente artigo tem como um de seus objetivos apresentar 
os elementos que compõem o paradigma científico moderno, bem como 
demonstrar os indícios de sua crise, em razão de sua tendência à dogmati-
zação. A partir destes pressupostos, pretende-se investigar a influência do 
paradigma em questão na concepção de Hobbes sobre o poder, analisando 
de forma crítica em que medida os princípios que fundamentam a Teoria 
de Estado de Hobbes seriam observáveis segundo uma perspectiva não-
-dogmatizada. O artigo utiliza-se de pesquisa bibliográfica, de análise de 
conteúdo. 

PALAVRAS-CHAVE: dogmatização; Estado; modernidade; paradigma; 
poder.

ABSTRACT: The present article has as one of its objectives to present 
the elements that make up the modern scientific paradigm, as well as to 
demonstrate the indications of its crisis, due to its tendency to dogmatiza-
tion. From these assumptions, we intend to investigate the influence of 
the paradigm in question on Hobbes’s conception of power, critically ana-
lyzing to what extent the principles underlying Hobbes’s Theory of State 
would be observable from a non-dogmatized perspective. The article uses 
bibliographic research, and content analysis.

KEYWORDS: dogmatization; State modernity; paradigm; power.
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1 INTRODUÇÃO

 A influência de um paradigma científico11 costuma ser sentida em 
diversos ramos da ciências, sob diferentes formas e graus. Assim ocor-
re em relação ao paradigma moderno, cuja origem costuma ser atribuída 
às descobertas realizadas no surgimento das Ciências Naturais. A relação 
dualista entre sujeito e objeto, o vetor epistemológico no qual o real tem 
origem neste último, a valorização do razão e a verdade como fruto do 
conhecimento obtido a partir de métodos científicos, por exemplo, cons-
tituem algumas das características próprias do paradigma mencionado, 
influenciando na forma como se constroem e manipulam os objetos de 
diversas áreas do saber.

 Nas Ciências Sociais, as diferentes concepções sobre a concepção 
de “poder”  expressam bem a influência da noção de paradigma episte-
mológico na construção de categorias próprias e distintas entre si. FO-
CAULT (1979), por exemplo, que dedica especial atenção às relações de 
dominação ocorridas não só no binômio Estado-indivíduo, desenvolve 
uma noção de poder extremamente desconcentrada, despossuída, que se 
distribui de forma fluida em todas as relações sociais, distanciando-se da 
ideia de poder como propriedade ou posse. CASTELLS (2009), por sua 
vez, analisando a natureza e as consequências do poder comunicacional 
exercido através das redes, trabalha com a ideia de que poder equivaleria, 
em certa medida, à capacidade que os agentes interconectados em uma 
teia complexa de relações possuem de definir o sentido das informações 
compartilhadas. 

No âmbito da Ciência Jurídica, a ideia de poder é normalmente 
relacionada com uma prerrogativa social pertencente a um determinado 
sujeito, em razão de seu posicionamento na relação com outros indiví-
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duos em particular e com o restante da sociedade. Sobre tal concepção, 
pesuam  . Assim, inicialmente, torna-se necessário adiantar o que se en-
tende por paradigma e modernidade, para, posteriormente desenvolver o 
objetivo principal do artigo, que consiste na análise crítica das concepções 
hobbesianas a respeito do poder e, por conseguinte, do poder soberano, 
ressaltando-se a insuficiência descritiva do modelo moderno para abordar 
determinados problemas jurídicos. 

2 O PARADIGMA CIENTÍFICO DA MODERNIDADE

 Sobre o que se entende a respeito do termo “modernidade”, muitas 
são as perspectivas que tratam de descrevê-la das mais diversas formas. 
Assim, o termo modernidade pode assumir, sob determinado ponto de 
vista, a ideia de determinadas características estruturais de uma ou mais 
sociedades, consideradas em determinado contexto. Sob esta perspecti-
va, não são raras as associações entre modernidade e outros fatores, tais 
como: industrialização, antropocentrismo, relativismo ético e científico, 
produção econômica capitalista, racionalismo e tantos outros mais. So-
bre este mesmo tema, há muito também se fala a respeito da superação 
das circunstâncias caracterizadoras da modernidade, embora não seja tão 
claro, mesmo para aqueles que acreditam na existência de um período 
“pós-moderno”, quais são as características da modernidade que foram 
superadas e substituídas22.
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 Para os propósitos deste artigo, contudo, os aspectos sobre a mo-
dernidade que nos interessam são aqueles ligados à noção de paradigma 
moderno, traduzindo-se em uma série de concepções ontológicas e gno-
siológicas “naturalizadas”, sob a forma de pressupostos científicos com-
partilhados. Em outros termos, a noção de paradigma é marcada pela exis-
tência de pressupostos teóricos a respeito do ser, do homem e do conhecer 
em determinado contexto histórico-social. Importa ressaltar, entretanto, 
que afirmar a existência de um paradigma específico da modernidade leva 
necessariamente ao reconhecimento necessário de outros paradigmas pos-
síveis, que embora diferentes, se relacionam com aquele. 

 De forma precedente à modernidade, é possível dizer que alguns 
dos postulados considerados como pertencentes aos paradigmas anteriores 
permaneceram vigentes – como o dualismo e o essencialismo, por exem-
plo, comumente atribuíveis aos períodos da antiguidade clássica e medie-
val. Outros, por sua vez, foram alterados - dessacralização, racionalismo 
-  contribuindo, assim para a formação daquilo que se entende por para-
digma moderno. Essa manutenção de pressupostos ou postulados, toda-
via, não costuma acontecer de forma perfeita. Até mesmo os pressupostos 
mantidos (de forma geral) assumem uma nova roupagem, adequada aos 
novos valores, às novas condições econômicas e sociais de produção e a 
diversos outros fatores que os tornam parte da modernidade. 

A partir do exposto, é possível reconhecer como uma primeira 
característica do paradigma moderno a existência de “dualismos”.  Funda-
mentada pela separação entre natureza e cultura, reflete-se, posteriormen-
te, em outras distinções, como as construídas em relação a sujeito/objeto, 
corpo/alma, racional/emocional, entre tantas outras (PLASTINO, 2001). 
Sob tais condições, a natureza possuiria uma ordem própria, perfeita e lo-
gicamente organizada, cabendo ao homem, como um observador externo 
(à própria natureza) e neutro, e valendo-se do instrumental da racionali-
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dade, decifrar os códigos que compõem essa mesma organização natural. 
Nota-se, aqui, a influência do pensamento de Parmênides, segundo o qual 
o objeto investigado (a natureza, no caso) possuiria uma essência imutá-
vel, capaz de ser conhecida verdadeiramente através do pensamento (no 
caso, da razão)33. 

Como um segundo aspecto a ser destacado, decorrente do primei-
ro, pode-se mencionar o predomínio do conhecimento obtido através do 
uso razão. Dessa forma, a racionalidade científica, ou seja, a capacidade 
cognitiva do homem relacionada a processos metodológicos previamente 
organizados corresponderiam à melhor forma (senão a única) de se co-
nhecer a verdade sobre as coisas44. A linguagem, por sua vez, como ferra-
menta tradutora dos processos cognitivos mentais, também assume papel 
importantíssimo no paradigma moderno, chegando a ser considerada, em 
algumas teorias influenciadas por esta perspectiva, como única fonte de 
verdade possível.

Uma terceira e importante característica  relativa ao paradigma 
moderno objetivista, refere-se ao fato de que, para os adeptos de seus pres-
supostos, o conhecimento científico seria universal, ou a-histórico, o que 
quer dizer que as verdades produzidas em seu âmbito não dependem de 
conjecturas históricas, sociais, temporais. A afirmação de que duas unida-
des acrescidas de mais duas unidades correspondem a quatro unidades, 
por exemplo, seria, portanto, uma verdade universal, não importando o 
contexto em que se afirme tal relação.

Por fim, pode-se citar como última característica do paradigma 
moderno a concepção de que existe uma certa evolução do conhecimento 
sobre a verdade das coisas, ou seja, de que as teorias científicas a respeito 
de determinado assunto sucedem uma à outra em um processo de acu-
mulação de verdades, através do qual a teoria mais recente está sempre 
mais próxima da verdade absoluta a respeito de um determinado obje-
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to. Esta ideia, somada à estagnação das verdades produzidas no âmbito 
do paradigma moderno, tornaram possível a crença de que, sobre muitas 
disciplinas, não haveria mais discussão científica a ser tratada, sendo o 
objetivismo a derradeira alternativa para identificação do real. Paradoxal-
mente, todavia, é justamente nos períodos de maior fortalecimento de um 
paradigma que a reflexão crítica epistemológica se torna mais aparente, 
conforme será tratado a seguir.

3 DOGMATIZAÇÃO E DESDOGMATIZAÇÃO: A CRISE DO PA-
RADIGMA MODERNO-OBJETIVISTA

Boaventura de Souza Santos (1989) trata com extrema riqueza 
de detalhes as diversas concepções assumidas pelo termo Epistemologia, 
desde o seu surgimento até o movimento contemporâneo de desdogmati-
zação, ressaltando o fato de que, embora a epistemologia seja geralmen-
te colocada em evidência em períodos de crise da perspectiva científica 
(como fizera Piaget), sua origem enquanto ciência autônoma estaria di-
retamente relacionada ao período compreendido entre os séculos XVII e 
XIX, ocasião em que a valorização da técnica e do método científico cons-
tituiu característica marcante, senão principal do referido contexto histó-
rico-social. O autor cita a imensa gama de definições de Epistemologia 
de acordo com as propostas de diferentes autores, e suas interações com 
outras definições, como as relativas à Teoria do Conhecimento e à Filoso-
fia da Ciência. Discorre, também, sobre a sua maior proximidade com os 
ramos da Filosofia ou da própria Ciência, como acreditam os positivistas.

Em relação à afirmação de Piaget segundo a qual a Epistemologia 
é colocada em evidência em períodos de crise da perspectiva científica, 
Santos (1989) entende que a mesma afirmação pode ser melhor trabalhada 
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caso se entenda que a crise em questão é dividida em duas dimensões, 
chamadas de “crise de crescimento” e “crise de degeneração” (SANTOS, 
1989, p.18), sendo que a primeira configuraria a inadequação de métodos 
e técnicas de investigação normalmente utilizados por uma ou mais disci-
plinas, enquanto que a segunda se refere à inadequação do próprio para-
digma, ou seja, de todo o mecanismo de identificação do real dominante 
em diversas áreas do conhecimento. Sobre este aspecto, o próprio autor 
ressalta a dificuldade de se caracterizar quando ocorre a crise de um pe-
ríodo paradigmático, equivalente à dificuldade de se estabelecer a própria 
delimitação teórica de um determinado paradigma. Todavia, por razões 
epistemológicas e sociológicas não apresentadas na obra em questão, o 
próprio autor entende que o período pós-guerra constitui uma verdadeira 
crise do paradigma moderno.

Segundo Santos (1989), embora o movimento de crise seja com-
plexo e de difícil delimitação, seria possível apontar três iniciativas prin-
cipais de ruptura com o paradigma moderno, a primeira decorrente do 
próprio Círculo de Viena, que procura saber se suas próprias proposições 
tradicionais se qualificam cientificamente de forma distinta do novo co-
nhecimento científico que pretendiam instituir. Esta iniciativa também é 
marcada pela preocupação wittigensteiniana em não se deixar envolver 
pela ideia de verdade absoluta contida na linguagem. Por fim, o autor des-
taca a noção de falsificabilidade desenvolvida por Karl Popper, caracterís-
tica de cientificidade oposta à da verificabilidade hipotética.

Como segunda iniciativa, Santos aponta “a reflexão sobre a práti-
ca científica” (SANTOS, 1989, p. 24). O movimento em questão, todavia, 
não se refere à postura dos modernos de separação entre conhecimento 
científico e vulgar, separação que, para o autor, alimentou a própria dog-
matização da ciência. A iniciativa a que se refere Boaventura diz respeito 
à necessidade de se inquirir sobre as condições históricas e sociológicas 
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de produção de conhecimento, cada vez mais evidente em razão das limi-
tações de método e de pressupostos teóricos com as quais se deparavam 
os cientistas a partir da extrapolação do aparato epistemológico até então 
utilizado.

A terceira iniciativa de rompimento com a dogmatização do co-
nhecimento científico é caracterizada, segundo SANTOS (1989) pelo de-
senvolvimento das perspectivas de Hegel, Dewey e Heidegger, que não 
submetem a supremacia do conhecimento científico objetivo ao critério 
da racionalidade, mas questionam o papel da ciência na produção de me-
lhores condições de vida em sociedade. Não obstante este fator comum 
entre tais autores, todavia, de acordo com SANTOS (1989), cada um de-
les obteve uma resposta distinta, mais ou menos pessimista a respeito do 
questionamento.

A conjunção de tais iniciativas ou vertentes, constitui, para SAN-
TOS (1989) a base para a formação de uma epistemologia crítica (ou her-
menêutica, segundo termo utilizado pelo autor), a qual, em razão das pró-
prias características de dogmatização que pretende questionar, não pode se 
colocar como uma6 epistemologia definitiva a respeito dos fundamentos 
últimos da ciência. Absorve, assim, a ideia de falsificabilidade ou nega-
bilidade da própria existência, sem deixar de perceber que, ao percorrer 
este percurso, constitui-se como “verdade possível e precária” (SANTOS, 
1989, p. 29). Do ponto de vista da justificação, portanto, supera-se a con-
cepção de que a importância da ciência é determinada em função de seus 
fundamentos, abrindo-se, enfim, a Epistemologia para a desdogmatização.

4 O PODER EM HOBBES
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A influência do paradigma moderno fez com que os filósofos polí-
ticos contratualistas descrevessem os diversos fenômenos sociais de forma 
lógica e bastante adequada aos pressupostos teóricos que se vinculavam. 
Dessa forma, tanto Locke (1994), quanto Hobbes (2013), por exemplo, 
construíram as próprias bases epistemológicas sobre as quais se assetam 
as respectivas teses a respeito de formação do Estado e da sociedade civil, 
das formas de governo, dos direitos naturais, entre outros objetos estuda-
dos por ambos os autores. Assim como os demais contratualistas, Hobbes 
está inserido em uma base empirista, negando que o conhecimento possa 
ser obtido de forma apriorística, sem a interferência da experiência sensí-
vel.

Contudo, em sua base epistemológica encontram-se especifici-
dades relacionadas à própria tese. A ontologia hobbesiana considera que 
toda substância configura um corpo, ou seja, toda substância é matéria. 
Sua concepção epistemológica está diretamente influenciada pelas ciên-
cias duras, servindo o mecanicismo e organicismo como parâmetros de 
construção do próprio objeto, além de contar para o propósito de funda-
mentação da tese hobbesiana a respeito do próprio Leviatã, que se forma 
a partir da união dos diversos indivíduos, formando um corpo único, o 
corpo estatal. Esta mesma construção epistemológica estará presente, por 
conseguinte, na concepção hobbesiana de poder.

Em sua obra mais conhecida, Hobbes apresenta sua concepção 
em abstrato de poder humano, para, em seguida, reforçá-lo através da 
exemplificação em situações concretas. Em tais termos, o autor entende 
que: “O poder de um homem (universalmente considerado) consiste nos 
meios que dispõe para alcançar, no futuro, algum bem evidente, que pode 
ser tanto (natural) como instrumental (HOBBES, 2013). Sobre este con-
ceito, é possível dizer que sua preocupação é notadamente antropocêntri-
ca, instrumental, e organicista, sendo a maioria dos exemplos fornecidos 
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correspondentes a atributos ou qualidades humanas, necessárias para se 
atingir uma determinada finalidade. 

Segundo a percepção hobbesiana, portanto, o poder do homem 
poderia, ainda, ser dividido em duas perspectivas. O primeiro corresponde-
ria às qualidades “naturais” de alguém. Conforme já dito, seriam atributos 
requeridos para se conseguir determinados bens. Neste contexto, estariam 
evidenciadas características diretamente ligadas à pessoa humana, como 
força, agilidade, perspicácia, entre outras qualidades citadas pelo autor. 
Em uma segunda perspectiva, a ideia de poder se associaria aos próprios 
bens perseguidos pelo homem de poder. Assim, um determinado sujeito 
que possuísse as qualidades (o poder) para atingir determinados bens, ao 
atingi-los, passa a obter uma outra espécia de poder, o instrumental. Para 
Hobbes, os exemplos desta segunda perspectiva corresponderiam à fatores 
como riqueza, amigos, fama, entre outros. 

O autor admite que a segunda forma de poder também pode ser 
obtida “ao acaso”, não dependendo exclusivamente da obtenção das quali-
dades primeiras. Verifica-se, assim, que a ideia de poder em Hobbes está, 
de certa forma, relacionada simultaneamente às noções de “virtu” e “fortu-
na”, na medida em que corresponde tanto a qualidades humanas quanto a 
consequências benéficas que emergem para o detentor de tais qualidades, 
por causa delas ou não. 

Prosseguindo a explicação a respeito da natureza e da extensão 
do poder dos homens, HOBBES (2013) defende a tese de que as maiores 
manifestações de poder seriam aquelas que ocorrem por meio de associa-
ções de pessoas, pois a união de capacidades e vontades aumentaria as 
chances de se atingir determinados bens. De acordo com este mesmo ra-
ciocínio, portanto, o Estado seria a maior manifestação de poder existente 
(HOBBES, 2013).
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Os outros exemplos fornecidos pelo autor podem muito bem ser 
remetidos aos atributos de um “bom governante”, por estarem todos rela-
cionados à conquista de confiança, respeito, e apoio de mais pessoas (sú-
ditos, principalmente). São citadas qualidades como: nobreza, aparência, 
reputação e êxito. Por fim, Hobbes entende que a ciência também é uma 
manifestação de poder, embora não seja de grande alcance, em razão de 
ser entendida e desenvolvida por poucos, o que faz com que não ganhe 
adesão de muitos homens.

Percebe-se, portanto, que embora a concepção de poder em Hob-
bes se refira a uma capacidade humana, em algum momento de sua teoria 
esta capacidade natural de conquistar determinados bens seria plenamente 
transferida a um ente representativo, abstrato, o qual concentraria  toda 
essa influência sobre outros em uma única pessoa, ou em um grupo de pes-
soas: o Estado. Assim, desenvolvidas as proposições do autor a respeito do 
conceito de poder dos homens, é necessário investigar como a concepção 
servirá ao propósito de fundamentar a Teoria do Estado hobbesiana cons-
truída a partir do paradigma da modernidade.

5 CRÍTICA À CONCEPÇÃO DE PODER EM HOBBES A PARTIR 
DE SUA DESDOGMATIZAÇÃO

Assim como acontece em relação a todo o sistema de conceitos 
desenvolvidos em O Leviatã, as explicações e os exemplos desenvolvidos 
pelo autor a respeito de sua própria concepção de poder possuem a fina-
lidade primordial de sustentar a tese principal da obra, ou seja, a funda-
mentação da existência do Estado a partir de uma perspectiva racionalista. 
Entretanto, sabe-se que esta relação entre a perspectiva teórica adotada e 
os propósitos do sujeito pesquisador não é, por óbvia, admitida por adep-
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tos do paradigma moderno, tendentes a naturalizar suas proposições. Com 
Hobbes, não poderia ser diferente. Ao tratar da linguagem, por exemplo, 
o autor acredita que o uso correto do vocábulo aliado à um esforço cog-
nitivo racional por parte daquele que pesquisa fornece o termo adequado 
para conceituar de forma universal o objeto. Dessa forma, uma pessoa 
“justa” seria aquela que sempre “obedece as leis de seu país”. Um triân-
gulo, por sua vez, é sempre a coisa que possui “seus três ângulos iguais 
a dois ângulos retos” (HOBBES, 2013, p. 35). Com relação ao poder, da 
mesma forma se procede. Foi demonstrado que, para Hobbes, o poder está 
relacionado à uma capacidade humana de adquirir bens futuros, naturais 
ou instrumentais. A quantidade de poder aumenta, por sua vez, na medida 
em que se garante o apoio ou a adesão de mais indivíduos aos desígnios 
daquele que detêm o poder. 

Observa-se, assim, que, para Hobbes, o poder parece ser algo que 
se possui, e que encontra no Estado – na verdade, no soberano que o re-
presenta – a sua maior manifestação. A partir desta concepção, Hobbes 
pôde desenvolver toda a teoria contratualista a partir da qual o povo, em 
consenso, transfere todos os seus direitos naturais a um ente personifica-
do, cujo poder, ou a capacidade de adquirir bens é plena, e o exercício 
da vontade do soberano corresponde, sempre, à conformação da vontade 
dos indivíduos de uma sociedade, além de protegê-los contra perigos ex-
ternos. Assim, diferentemente de Locke, por exemplo, que se preocupa 
com a concentração de poder do Estado, estabelecendo limites naturais 
(propriedade privada, vida, liberdade) ao exercício deste poder, e consi-
derando o povo como verdadeiro titular da soberania, Hobbes estabelece 
uma necessária correlação entre a vontade do soberano (que não é o povo, 
mas o próprio titular do governo) e o bem-estar de uma determinada socie-
dade. Esta diferença de concepções, contudo, não se trata de uma maneira 
mais ou menos verdadeira de se captar a essência do poder, ou do poder 
soberano. Da mesma forma, a diferença não é causada por uma deficiência 
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específica na forma de conhecer o objeto “poder”, ou poder do Estado em 
uma das duas teorias. As definições de poder de ambos os autores servem 
exatamente aos propósitos teóricos e políticos aos quais estavam vincula-
dos os autores modernos.

Para Hobbes, especificamente, é importante ressaltar a importân-
cia de se reforçar o Estado cristão inglês, conferindo-lhe a unidade e a 
consistência necessárias após o abalo dos movimentos protestantes, e em 
proteção contra as demais potências europeias da época. Todavia, em dias 
atuais, em que a crise do paradigma moderno se torna mais clara, também 
é evidente a desconexão entre a teoria hobbesiana de poder com a rea-
lidade “material”, tão invocada pelo autor. Primeiramente, em razão da 
insuficiência descritiva em relação a noção de poder, focada em atributos 
ou qualidades humanas relacionadas a algum propósito (bem) posterior. 
A ideia de poder, que hoje está muito mais relacionada a uma noção de 
relação, e não de posse, pode se desenvolver de diversas maneiras, inclu-
sive quando desconectadas de um propósito específico. Não obstante, é 
possível dizer que há, paralelamente ao poder institucional, na sociedade, 
diversas outras formas de poder tão ou mais importantes, cuja capacidade 
de determinar ou influenciar comportamentos de indivíduos é, também, 
bem maior, em muitos casos. Por fim, ressalta-se a evidente anacronia na 
ideia de conexão necessária entre a vontade do soberano e a conformação 
da vontade popular, identificada, inclusive, pelos demais contratualistas.

Assim, embora se admita que a teoria de poder em Hobbes forne-
ce a explicação necessária para fundamentar o poder absolutista da época 
(diante das circunstâncias históricas e materiais), considerar o soberano 
(governo) como detentor de toda a vontade conformadora em tempos 
democráticos, não seria concebível. Estados são formados por meio de 
conquistas, cisões e, sobretudo, relações de poder internas e externos aos 
agrupamentos humanos de determinado território, em determinado perío-
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do histórico.  Entretanto, é preciso reconhecer que, a partir do modelo 
descritivo de Hobbes, foi possível elaborar outras teorias a respeito da 
natureza e limites da atuação do Estado, o que demonstra a importância 
teórica de sua obra.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 Conforme visto, o paradigma moderno é caracterizado pela “natu-
ralização” de certos pressupostos científicos, os quais, guiados pela razão 
e construídos a partir de uma metodologia voltada para o empirismo e 
a racionalidade científica, constituiriam aquilo que mais se aproxima de 
uma verdade universal. Essa tendência à universalidade, todavia, é causa 
de diversas contradições entre o próprio paradigma e a realidade histórica 
e teórica, metamorfoseada em um ritmo tão alucinante quanto as transfor-
mações sociais do período moderno.

Nestas circunstâncias, observou-se que o conceito de poder em 
Hobbes, assim como toda sua teoria a respeito dos fundamentos e finali-
dades do Estado, embora sejam adequados ao propósito de explicar e fun-
damentar um modelo historicamente situado de governo e de sociedade, 
possui diversos desvios e anacronias relacionadas ao que se entende por 
poder em dias atuais. Estes desvios, por sua vez, encontram-se relacio-
nados tanto em relação à forma mais abstrata de descrevê-lo, quanto em 
relação ao poder das associações, entre elas, o Estado.
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1 A noção de paradigma adotada no presente artigo se aproxima do conceito criado 
por Thomas Kuhn, no sentido dos princípios, modelos de análise e mecanismos de 
formação da verdade compartilhados por uma comunidade científica em determinado 
período histórico (KUHN, 1991).

2 Para o sociólogo Anthony Giddens, por exemplo, o contexto ao qual geralmente se 
atribui o nome de pós-modernidade não seria nada mais do que uma radicalização 
da própria lógica moderna, que não seria marcada pelo desenvolvimento de uma 
tecnologia em específico, nem tampouco pela existência da globalização. A 
modernidade radicalizada seria, portanto, a radicalizaçao do processo de encurtamento 
da relação espaço-tempo, pela criação de “fichas simbólicas” e “sistemas-perito”. 
As fichas simbólicas seriam instrumentos ou objetos cujo valor social é atribuído 
artificialmente, e com base na confiança dos indivíduos. Já os sistemas-perito, que 
também se baseam na confiança dos usuários para funcionarem, dizem respeito 
à ausência de domínio destes sobre as ténicas e processos dos quais dependem 
cotidianamente (GIDDENS, 1991). 

3 Sobre este aspecto (imutabilidade do conhecimento), é importante ressaltar, 
contudo, a existência de rupturas com a ideia de essência e universalidade dentro 
do próprio paradigma moderno. Marx e Hegel, por exemplo, ao se debruçarem 
sobre o movimento, parecem estar muito mais próximos do que dizia Heráclito a 
respeito da possibilidade de se conhecer as coisas, e mais distantes de Parmênides, 
por consequência.

4 Em a verdade e as formas jurídicas, Foucault relaciona o surgimento do regime de 
formação da verdade científica na modernidade com o método do inquérito, instituto 
jurídico que separa o período grego arcaico do período clássico, e que foi redescoberto 
na criação das ciências tipicamente modernas (FOUCAULT, 2001).
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